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A 2020-as labdarúgó Európa-baj-
nokság sokszínűsége ihlette az 

Adidas Uniforia nevű hivatalos lab-
dáját, amelyet a jövő nyári tornán 
használnak majd.

A labda az angol unity (egység) 
és euphoria (eufória) szavak kom-
binációjából kapta nevét, megjele-
nésében pedig az egész kontinenst 
átszelő elfogadást szimbolizálja. A 
jövő évi tornát az Európa-bajnok-
ságok 60. évfordulója alkalmából 
Európa 12 városában rendezik meg, 
ezért az Uniforia dizájnja a határok 
elmosódását és az Eb-t körüllengő 

sokszínűséget ötvözi a művészet és 
a futball egyedülálló keverékén ke-
resztül.

A labdát ugyanabból az anyagból 
készítették, mint a 2018-as világbaj-
nokságon használt Telstar-labdát. Az 
alapvetően fehér Uniforián vastag, fe-
kete ecsetvonású, elmosódott vonalak 
futnak végig, amelyeket kék, sárga és 
rózsaszín színekkel vegyítenek, ezzel 
utalva a torna transzkontinentális 
jellegére. Az Uniforiát átfogó tesztelés-
nek vetették alá, ennek alapján kiváló 
repülési stabilitással, tartóssággal és 
kiszámíthatósággal rendelkezik. 

A 2020-as Európa-bajnokság júni-
us 12-én kezdődik, és egy hónappal 
később, a londoni Wembley Stadion-
ban rendezendő döntőben ér véget. 
A mérkőzéseket Európa 12 városá-
ban, Amszterdamban, Bakuban, Bil-
baóban, Budapesten, Bukarestben, 
Dublinban, Glasgow-ban, Koppen-
hágában, Londonban, Münchenben 
és Szentpéterváron rendezik.

Horváth Bálint Ottó

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz:  pénteken 18.30-tól Gyergyói Hoki Klub–Deb-
receni EAC, 19 órától Dunaújvárosi Acélbikák–Csíkszeredai Sportklub; 
szombaton 18.30-tól Gyergyói Hoki Klub–Brassói Corona; vasárnap 19 
órától Hokiklub Budapest–Csíkszeredai Sportklub; hétfőn 18.40-től 
Schiller Vasas–Csíkszeredai Sportklub.

LABDARÚGÁS

Stadionavató barátságos mérkőzés:  pénteken 20 órától Magyarország–
Uruguay. Európa-bajnoki selejtező: F csoport, 9. forduló:  pénteken 
21.45-től Románia–Svédország. 10. forduló: hétfőn 21.45-től Spanyolor-
szág–Románia. E csoport, 10. forduló:  november 19-én, kedden 21.45-től 
Wales–Magyarország (M4 Sport). 2. Liga, 17. forduló: szerdán 14 órától 
FK Csíkszereda–Resicabányai CSM. 18. forduló: szombaton 11 órától 
Viitorul Pandurii Târgu Jiu–FK Csíkszereda. 3. Liga, 5-ös csoport, 13. 
forduló: pénteken 14 órától Székelyudvarhelyi FC–Zilahi SCM.
 

NŐI LABDARÚGÁS

1. Liga, 9. forduló:  vasárnap 11 órától 
Székelyudvarhelyi Vasas Femina–Aradi Piros Security.

TEREMLABDARÚGÁS

1. Liga, 9. forduló:  hétfőn 18 órától Temesvári Informatica–FK Székely-
udvarhely. 2. Liga, 2-es csoport, 7. forduló:  szombaton 16 órától 
Korondi Junior–Marosvásárhelyi VSK, Gyergyóremetei Kereszthegy–
Dévai West; november 19-én, kedden 18.30-tól Kézdivásárhelyi SE–
Gyergyószentmiklósi Inter.

KÉZILABDA

Férfi A osztály, C csoport, 7. forduló: vasárnap 18 órától Székelyudvar-
helyi Szejke SK–Segesvári VSK. Női A osztály, C csoport, 9. forduló: 
csütörtökön 17 órától Székelyudvarhelyi NKK–Național Râmnicu Vâlcea. 
10. forduló: vasárnap 11 órától Dacia Mioveni–Székelyudvarhelyi NKK. 
D csoport, 9. forduló:  ma 17 órától Marosvásárhelyi VSK–Nagybányai 
Marta. 10. forduló: szombaton Temesvári CSU–Marosvásárhelyi VSK.

KOSÁRLABDA

Férfi Nemzeti Liga, B csoport, 6. forduló:  pénteken 18.30-tól 
CSO Voluntari–VSK Csíkszereda.

• A HÉT PROGRAMJA Az Eb labdája: Uniforia

Nevet adtak a kontinenstorna 
játékszerének

▾   FORRÁS: UEFA
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A gyep kemény legényei
„Bajnok erővel, amaz széllel bélelt, de kerekded bőrzsá-
kot dögönyöz mindegyre” – írta fél évezreddel ezelőtt 
Stephanus Taurinus a Stauromachia című elbeszélő költe-
ményében. A szerző a rögbi nevezetű vagy ahhoz nagyon 
hasonló labdajátékra utalt, amely akkoriban elég népsze-
rű lehetett Magyarországon. 1879-ben Molnár Lajos már 
arról értekezik, hogy a fiatalok egyaránt űzték a futball, 
valamint a rugby elnevezésű játékot. Igaz, előbbit lábbal, 
a másikat pedig „kézzel-lábbal”. Bár a sporttörténészek 
munkáiból kitűnik, hogy a rögbi 500 éve ismert a magyar-
ság körében, az első bajnokságot mégis csupán 1984-
ben rendezték meg. A kommunista hatalom nem igazán 
szerette ezt a sportágat, erőszakosnak és az egészségre 
nézve veszélyesnek minősítette. Lenyelték ugyan néhány 
csapat megalakulását, de az országos sportvezetés nem 
tulajdonított nagy figyelmet a rögbinek. Nem csoda, hogy 
a szakszövetség is csak 1990-ben alakult meg, de komoly 
eredményekkel a mai napig nem büszkélkedhetnek a 
sportág űzői.  

Pedig – ahogyan azt a legutóbbi tokiói világbajnokság 
alkalmával is láthattuk – a rögbi egy izgalmas, fordula-
tokban gazdag, kemény sport, és bár labdával játsszák, 
lényegesen különbözik a focitól. Nagyjából annyira, mint 
mondjuk a Forma–1 a sakktól…

Újságírói pályám kezdetén, még a 90-es évek elején 
akkori szerkesztőségembe néha ellátogatott Marton Lili 

írónő. Lili nénit régóta ismertem, sokáig egymás szom-
szédságában laktunk, hajlott kora ellenére is megőrizte 
jókedvét, humorát. Nem sértő szándékkal mondom, de 
ő olyan volt, mint Benedek Elek, csak nőben. Utóbbit 
negyvenévesen „apózta” a környezete, az írónő harminc-
évesen már „néninek” számított. 150 centijével és 40 
kilójával senki sem tévesztette össze egy úszóval vagy 
kosarassal, nem igazán mondhattuk róla, hogy sportos 
alkat. Joviális házinéninek lehetett nézni, aki esetleg ker-
tészkedik vagy barátnőivel traccsol esténkét. Álmunkban 
sem gondoltuk, hogy Lili nénit érdekelheti akármelyik 
sportág. Mígnem egyszer, talán akaratán kívül, elárulta 
magát. Egyik nap azzal állított be a szerkesztőségbe, 
hogy ő az istennek sem érti, a focisták miért ölelkeznek 
és puszilóznak a pályán minden gól után. Szerinte ez nem 
egy férfiemberhez méltó megnyilvánulás, csak a szovjet 
vezetők csókolgatták annak idején elvtársaikat úton-út-
félen. Bezzeg a rögbisek, azok nem borulnak egymás 
nyakába – tette mindig hozzá. Hogy Lili néni otthoni 
magányában labdarúgó- és rögbimérkőzéseket nézett a 
tévében, kisebb csodaként éltük meg. De a lényeg azon 
volt, amit az írónő is észrevett: méghozzá azt, hogy 
mennyire különbözik a két labdajátékot űzők viselkedése. 
Egymás ölelgetése pedig a legkisebb ezek közül…

A rögbi szabályzata sokkal bonyolultabb és szigorúbb, 
mint a focié. De aki akár egyetlen mérkőzést végigkövet, 
nagyjából megérti, mit szabad és mit nem. Ehhez nagy 
segítséget nyújt például az, hogy a játékvezetők ki van-
nak hangosítva, minden ítéletüket megindokolják úgy, 
hogy azt a közönség is megértse. Ez is lehet egy lépés 
afelé, hogy a bíró ne csaljon el pofátlanul meccseket – 
ahogyan az a fociban előfordult nemrég az FCSB–Sepsi 
OSK bajnoki esetében.

Fociban egy 18 éves kamasz leüvölti a játékvezető 
fejét, ha nem tetszik neki a döntés. Megteheti: ő már 
lassan megkereste az első millióját, mit ugrál neki egy 
„senki”, aki az ő fizetésének töredékéért rohangál a pá-
lyán egy fütyülővel a szájában? A rögbipályán egyedül a 
csapat kapitánya szólhat a bíróhoz, és az is általában úgy 
kezdi mondókáját, hogy „uram, elnézést, hogy megkér-
dem…”.  A focista egy belemenéssel majdnem lábát töri 
ellenfelének, aztán megesküszik élőre és holtra, hogy 
hozzá sem ért. Rögbijátékost még nem láttam tiltakozni 
sárga lap vagy kiállítás miatt, bár ott kisebb vétségekért 
is mehetnek zuhanyozni. (Talán ez a titka annak, hogy bár 
durvábbnak tűnik a sportág, mégis kevesebb a sérülés). 
Aztán ott vannak a futballban a szimulánsok, akik egy 
érintéstől úgy fetrengenek, mintha haslövést kaptak vol-
na, egyetlen céljuk, hogy átverjék a bírót. Ezzel szemben 
láttam olyan rögbimeccset, amelyen az egyik játékosnak 
egy tolongásban véletlenül majdnem leszakadt a fél füle, 
az illető meg sem nyikkant, kicsit ápolták, majd harcolt 
tovább. Igaz, ha egy rögbis belemenne egy focistába, 
utóbbi azt hinné, hogy vonattal ütközött. De talán néhány 
„kisasszonyra” rá is férne egy ütközés, hadd érezze, 
milyen, amikor valóban útját állja egy fal.

A focipályán el lehet totojázni, aludni a fűben, hisztéri-
kus jeleneteket rendezni – a rögbi viszont nem erről szól. 
És éppen ez a szép benne. Férfiak küzdenek férfiakkal, 
nem milliomos huszonévesek egymással.

A rögbi még nem tart ott, ahol a foci: nem egy társa-
dalmi jelenség, nem foglal el központi helyet a médiában, 
és még nem mocskolták be a mindent felülíró anyagiak. 
Ezt a sportágat a pályán, de a pályán kívül is egyelőre a 
sportszerűség szelleme kíséri.

Talán így is marad. Talán nem. Ki tudja?
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