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SZERDA

21.30 Férfi kosárlabda, NBA: Philadelphia–Milwaukee (Telekom Sport 1)
0.00 Férfi kosárlabda, NBA: Golden State–Houston (Telekom Sport 1)

CSÜTÖRTÖK

14.30 Labdarúgás, Premier League: Tottenham–Brighton 
           (Eurosport 1 Ro)
17.00 Labdarúgás, Premier League: Bournemouth–Arsenal 
           (Eurosport 1 Ro)
19.00 Jégkorong, Erste Liga: Dunaújváros–Debrecen (M4 Sport)
19.30 Labdarúgás, Premier League: Manchester Utd–Newcastle 
          (Eurosport 1 Ro)
22.00 Labdarúgás, Premier League: Leicester–Liverpool (Eurosport 1 Ro)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Märcz Tamás: készen állunk az Eb-re
A magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Märcz Ta-
más szerint csapata szereti a kihívásokat, és mind mentálisan, mind 
fizikálisan készen áll arra, hogy megfeleljen ezeknek a januárban 
Budapesten sorra kerülő olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon. 
A válogatott a Duna Arénában napi két edzéssel hangol az Eb-re, majd 
január 3. és 5. között az olaszországi Cuneóban a házigazdák mellett 
Görögország és az Egyesült Államok csapatával találkozik felkészü-
lési tornán. A január közepén kezdődő budapesti tornán a házigazda 
magyar együttes a csoportküzdelmekben a törökökkel, a spanyolok-
kal és a máltaiakkal találkozik. Az Európa-bajnokságon egy olimpiai 
indulási jogot lehet szerezni, ugyanakkor a világligagyőztes szerbek, 
a világbajnok olaszok és az ezüstérmes spanyolok helye már biztos 
Tokióban.

• RÖVIDEN 

Z Á T Y I  T I B O R

A teremlabdarúgó-torna az er-
délyi magyar diákok egyik 
legrégebbi bajnoksága, 1990 

óta minden évben megrendezik. A 
szervezők négy csoportot alakítottak 
ki, és egy csapat kivételével minde-
gyik együttes továbbjutott a vasár-
napi egyenes kieséses szakaszba.

A legjobb négy közé egy-egy ud-
varhelyi és marosvásárhelyi, illetve 
két magyarországi együttes jutott be. 
A DEAC Debrecen a legjobb tizenhat 
között a marosvásárhelyi MaSapit, 
a nyolc között a csíkszeredai Young 
Boyst ejtette ki, az elődöntőben vi-

szont a Shörlock-Mogye útját állta. 
A vásárhelyiek az egyenes kieséses 
szakaszban előbb büntetőkkel ejtet-
ték ki a kolozsvári Árnyék csapatát, 
majd 2–0-ra legyőzték az EleVén 
Lövéte együttesét. A címvédő EL-
TE-BEAC magabiztosan menetelt a 
döntőig, a csoportkörben mindhá-
rom meccsét megnyerte, aztán az 
egyenes kieséses szakaszban is foly-
tatódott a jó formája, 8–1-re verte a 
csíkszeredai InTeamet, majd 2–1-re 
a kolozsvári InterGóbékat. Az elő-
döntőben az Ifi  FK volt az ellenfele. 
A fi atalokból álló székelyudvarhelyi 

együttes csoportmásodikként jutott 
a nyolcaddöntőbe, előbb a Kolozs-
vári Góbékat, majd az ugyancsak ko-
lozsvári Kámikázét búcsúztatta. Az 
elődöntő színvonalas, gólokban és 
fordulatokban gazdag meccs volt, az 
ELTE-BEAC végül 4–3-ra nyert.

A DEAC Debrecen a csoportkörhöz 
hasonlóan a bronzmeccsen is legyőz-
te az Ifi  FK-t, így a harmadik helyen 
végzett. A fi nálé nagyon szoros volt, a 
rendes játékidő végén 1–1 volt az ered-
mény, így büntetőkkel dőlt el a végső 
győztes kiléte: itt jobbnak bizonyul-
tak a budapestiek, így megvédték cí-

müket, az ELDK történelmében pedig 
harmadik elsőségüket szerezték.

30. Erdélyi Labdarúgó Diákkupa, 
nyolcaddöntő: DEAC Debrecen–Ma-
Sapi 6–0, Young Boys–Árnyék 0–0, 
büntetőkkel 4–5, EleVén Lövéte–NNEH 
2–0, Shörlock-MOGYE–Orange Buff a-
loes 4–1, Korondi Junior–Kámikáze 
0–2, Ifi  FK–Góbék 2–1, ELTE-BEAC–In-
Team 8–1, InterGóbék–Csemerpeccs 
4–0. Negyeddöntő: DEAC Debrecen–
Young Boys 7–0, EleVén Lövéte–Shör-
lock-MOGYE 0–2, Kámikáze–Ifi  FK 1–3, 
ELTE-BEAC–InterGóbék 2–1. Elődön-
tő: DEAC Debrecen–Shörlock-MOGYE 

0–1, Ifi  FK–ELTE-BEAC 3–4. A 3. he-
lyért: DEAC Debrecen–Ifi  FK 4–0. 
Döntő: Shörlock-MOGYE–ELTE-BEAC 
1–1, büntetőkkel 3–4.

A 30. ELDK különdíjai:  a legsport-
szerűbb csapat – InTeam; az éjszaka 
bajnoka – Árnyék FC; gólkirály – Sza-
bó Lajos Mátyás (DEAC); a legjobb vé-
dőjátékos – Szekér Zoltán (ELTE); a leg-
jobb játékos – Dunai András (ELTE); a 
legjobb kapus – Vieriu Dumitru (Shör-
lock); a legígéretesebb játékos – Keres-
tély József (Ifi  FK); a legtechnikásabb 
játékos – Tóth Attila (DEAC), a legszebb 
gól – Halász Botond (MaSapi).

Az ELTE-BEAC ismét elvitte a trófeát
Budapesti csapat sikerével ért véget a 30. ELDK

• Az Erdélyi Labdarú-
gó Diákkupa jubileumi, 
harmincadik kiírását 
rendezték a hétvégén 
Székelyudvarhelyen. 
A benevezett tizenhét 
csapat szombaton 
és vasárnap a városi 
sportcsarnokban har-
colt a vándorkupáért, 
amelyet idén is a buda-
pesti ELTE-BEAC együt-
tese hódított el.

A z FC Barcelona élvonalbeli lab-
darúgócsapatában volt a leg-

magasabb a játékosok átlagfi zetése 
2019-ben a Global Sports Salaries 
Survey című tanulmány szerint.

A sportingintelligence.com web-
oldal által végzett kutatás 12 or-
szágban 8 sportág 350 csapatából 
összesen több mint 10 ezer játékos 
fi zetését vizsgálva állította fel a rang-
sort. A felmérés kizárólag a vizsgált 
klubok által rendszeresen folyósított 
fi zetéseket tartalmazza, a kimuta-
tott keresetekben nincsenek benne 
az aláírási pénzek, a különböző tel-
jesítményalapú bónuszok, illetve a 
játékosok egyéni szponzori díjai és 

a pályán kívüli, más tevékenységei-
kért járó összegek.

Ezek alapján a katalánoknál az el-
ső csapat átlagos éves alapbére 12,28 
millió dollár volt, amely alacsonyabb, 
mint az előző évben, amikor a Barce-
lona 13,7 millió dolláros átlagfi zetéssel 
zárt az élen. A 2019-es esztendő má-
sodik és harmadik helyén is labdarú-
gócsapat zárt: a Real Madridnál 11,15, 
míg a Juventusnál 10,1 millió dollárral 
gazdagodtak átlagosan a játékosok. A 
spanyol klub megtartotta tavalyi po-
zícióját a listán, míg az olasz csapat a 
kilencedik helyről lépett előre.

Az első harmincban még három 
futballklub kapott helyet: a Paris- Saint 

Germain 12., a Manchester City 13. a 
listán, a Bayern München pedig a 22. 
helyet érdemelte ki. A top 30 további 
pozícióiban az észak-amerikai kosár-
labdaliga (NBA) együttesei találhatók, 
közülük a legelőkelőbben rangsorolt a 
10 milliós határt éppen átlépő, negye-
dik helyezett Portland Trail Blazers.

Az észak-amerikai professzionális 
ligák közül a baseball (MLB) legbő-
kezűbb képviselőjének a – 2014-ben 
még második – New York Yankees 
(32.) bizonyult, míg az amerikaifut-
ballban (NFL) az Atlanta Falcons 
(65.), jégkorongban (NHL) pedig a 
Minnesota Wild (89.) költött legtöb-
bet a játékosok fi zetésére.

C harles Leclerc 2024-ig meghosz-
szabbította szerződését a Fer-

rarival – olvasható a Formula–1-es 
istálló hivatalos honlapján. 

„Nagyon örülök, hogy a Ferrari-
nál maradhatok. Az utóbbi szezon 
maga volt az álom számomra azzal, 
hogy az F1 legillusztrisabb csapa-
tában versenyezhettem. Alig vá-
rom, hogy még ennél is szorosabb 

kapcsolatom legyen az istállóval 
egy ilyen intenzív és izgalmas év 
után. Izgatott vagyok, hogy mit hoz 
a jövő, alig várom a következő sze-
zont” – fogalmazott a monacói ver-
senyző. A 22 éves pilóta negyedik 
helyen végzett a legutóbbi világbaj-
noki idényben, 24 ponttal szerzett 
többet, mint csapattársa, Sebasti-
an Vettel. Bahreinben, Ausztriá-

ban, Belgiumban, Olaszországban, 
Szingapúrban, Oroszországban és 
Mexikóban pole pozícióból indul-
hatott, Belgiumban és Olaszország-
ban futamot is nyert. 

„Charles 2016 óta tagja a csalá-
dunknak, és több mint büszkék va-
gyunk az eredményekre, amelyeket 
akadémiánkkal elértünk” – mondta 
Mattia Binotto csapatfőnök. 

Leclerc hosszabbított a Ferrarival

Az FC Barcelona fizet a legjobban

A végső győztes budapesti ELTE-BEAC (feketében) és döntős ellenfele, a marosvásárhelyi Shörlock-MOGYE (kékben)   ▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D




