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Ebben az évben a legtöbb játékosigazolás a román bajnokságban történt        ▴  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A megfi gyelésből kiderült, 
hogy az utóbbi évben össze-
sen 11 692 labdarúgó fordult 

meg az említett 31 európai bajnok-
ság 463 csapatában, ami átlagban 
25,3 játékost jelent klubonként. A 
legtöbb játékost az öt topbajnokság 
közül az olasz Serie A-ban foglal-
koztatták, szám szerint 519-et (csa-
patonként átlagban 26), a spanyol 
La Ligában 507-et (25,4), a francia 
Ligue 1-ban 500-at (25), az angol 
Premier League-ben 496-ot (24,8), a 
német Bundesligában pedig 468-at 
(26), de míg előbbi négy ligában 20, 
addig utóbbiban csak 18 klub szere-
pel. Hozzávetőleg a szintén 18 csa-
patos portugál és török bajnokság-
ban találunk nagy számokat, ahol 
486, illetve 458 labdarúgó képviseli 
a klubokat.

Ami a román és a magyar élvo-
nalt illeti, nagy a különbség, hi-
szen a 14 csapatot felvonultató 1. 
Ligában 404 játékos (csapatonként 

28,9) található, ami egyébként a 
legnagyobb arány a 31 vizsgált baj-
nokság közül, míg a 12 csapatos NB 
I-ben 299 (24,9) labdarúgó szerepel. 
A legkevesebb játékost a tíz csapatot 
tartalmazó szlovén bajnokságban 
találjuk, itt 241-en (24,1) kaptak he-
lyet a klubok kereteiben.

Ha viszont a bajnokságokban 
részt vevő csapatok és a játékosok 
számát vesszük fi gyelembe, azt 
az eredményt kapjuk, hogy a leg-
kevesebb labdarúgót az izraeli él-
vonalban foglalkoztatják, ahol a 
tizennégy együttesnél átlagban 23 
futballista kap helyet.

Megvizsgálták a bajnokságokban 
játszó labdarúgók átlagéletkorát is, 
eszerint az utóbbi tíz évben kevés 
változás történt, hiszen jelenleg ez az 
arány 26,07 év, szemben a 2009-ben 
mért 25,90 évvel. Ebből a szempont-
ból a szlovák pontvadászat számít a 
„legfi atalabb” ligának, ahol a játéko-
sok átlagéletkora 24,31 év, míg a legta-
pasztaltabb játékosok a török bajnok-
ságban játszanak, itt az átlagéletkor 
28 év. A törököket a ciprusi (27,41) és 
a magyar bajnokság (27,01) követi, a 

román liga pedig a középmezőnyben 
helyezkedik el, a futballisták átlagé-
letkora 26,09 év. A topbajnokságok 
közül a francia (25,58) az egyetlen, 
ahol fi atalabb játékosokat találunk.

A legtöbb saját nevelésű, 15 és 
21 év közötti labdarúgót Dániában 
(27,4 százalék) foglalkoztatják a klu-
bok, de Szlovéniában, Norvégiában 
és Svájcban is az együttesek kereté-
nek negyedét ezek a játékosok teszik 
ki. Ezzel szemben a legkevesebb 
saját nevelésű futballistája a török 
csapatoknak van, míg a román és a 

magyar klubok a lista második felé-
ben tartózkodnak ezen a téren.

A vizsgálatból egyértelműen ki-
derült, hogy évről évre folyamato-
san emelkedik a külföldre szerződő 
játékosok aránya. A legtöbb idegen-
légiós a ciprusi, a portugál, a török, 
az olasz és az angol klubok kerete-
iben található, míg a legkevesebb a 
szerb csapatoknál. Ebben a tekintet-
ben a román és a magyar bajnokság 
a középmezőnyben található, az 
1. Ligában a játékosok 37,6, az NB 
I-ben 38,8 százaléka idegenlégiós.

Végül érdekes statisztikát talá-
lunk az idei évben szerződtetett já-
tékosokat illetően, ugyanis kiderült, 
hogy a romániai kluboknál történt a 
legtöbb átigazolás, ebben a tekintet-
ben az 1. Liga több mint 58 százalék-
kal vezet (az NB I. a középmezőny-
ben tartózkodik 43,5 százalékkal), 
míg a legkevesebb játékosmozgás 
az angol (27) és a német (30,8) baj-
nokságban történt, ez pedig egyér-
telműen kimutatja a nyugati és a 
keleti klubok közötti eltérő játékos-
politikát.

P I N T I  A T T I L A

E lső állomásunk Csíkszentdo-
mokos, ahol alig egy év alatt 
korszerű labdarúgópálya és 

sportközpont épült. A magyar lab-
darúgó-válogatott legendás hátvéd-
jének, Buzánszky Jenőnek a nevét 
viselő sportlétesítményt október kö-
zepén adták át.

Eltérő játékospolitika
Az 1. Ligában szerepel átlagban a legtöbb labdarúgó

• A Sporttudományok Nemzetközi Központja 
(CIES) novemberi elemzésében statisztikát ké-
szített az európai labdarúgókluboknál szereplő 
játékosokról. Az elemzésbe 31 UEFA-tagország 
bajnokságai kerültek bele, a különböző adato-
kat 2009-től napjainkig vizsgálták meg.

A hét drónfotója
• Új sorozatot indít az 
Erdélyi Sport, amelyben 
madártávlatból mutatjuk 
be Hargita megye focipá-
lyáit.

Az első hivatalos futballmeccs 
a csíkszentdomokosi pályán. 

A házigazda 3–3-as döntetlent játszott 
a címvédő Gyergyói VSK-val 
a 4. Liga keleti csoportjában
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