
A 15 legértékesebb keret: 

1. Liverpool (angol) 1405 millió euró
2. Manchester City (angol) 1361
3. FC Barcelona (spanyol) 1170
4. Real Madrid (spanyol) 1100
5. Chelsea FC (angol) 1008
6. Manchester United (angol) 1007
7. Paris Saint-Germain (francia) 979
8. Atlético Madrid (spanyol) 836
9. Tottenham Hotspur (angol) 787
10. Juventus FC (olasz) 783
11. Internazionale (olasz) 773
12. Borussia Dortmund (német) 756
13. Bayern München (német) 716
14. RB Leipzig (német) 626
15. Arsenal FC (angol) 624
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• A koronavírus-járvány egyelőre nem érte el 
Szibériát, az oroszországi Hanti-Manszijszk 
adott otthont március 10–16. között a sítájfutók 
Európa-bajnokságának, amely egyben a világku-
pa-sorozat utolsó állomása is volt.

D O B O S  L Á S Z L Ó

H árom kontinens 14 orszá-
gának közel 100 sportolója 
állt rajthoz a szibériai kon-

tinensbajnokságon, ahol azonban 
a koronavírus-járvány miatt sokan 
távol maradtak, hiányzott az előzete-
sen bejelentkezett Olaszország mel-
lett Fehéroroszország és Törökország 
is. Romániát három csíkszeredai szü-
letésű sportoló képviselte: a Svédor-
szágban élő Csúcs Klaus, Simion 
Suciu és Szép Zoltán. Míg a legtöbb 
ország sportolóit komoly szakmai 
stáb (edzők, vaxmesterek, fi ziote-
rapeuta stb.) vette körül, a csíkiak-
nak semmilyen segítségük nem volt, 
sem edző, sem vaxmester, de ennek 
ellenére szépen helytálltak. A ver-
senyt a biatlon-világkupáról ismert 
Alexander Filipenko Stadionban és 
a környező erdőben tartották, kiváló 
körülmények és nagyon jó szervezés 

mellett. Íme, a győztesek névsora és 
a székelyföldi sportolók helyezései.

Sprint. Európa-bajnokság:  1. 
Szergej Gorlanov (Oroszország), ... 
42. Csúcs Klaus, ... 44. Simion Su-
ciu, ... 47. Szép Zoltán. Világkupa: 1. 
Gorlanov, ... 43. Csúcs, ... 46. Suciu, 
... 49. Szép.

Középtáv. Európa-bajnokság:  
1. Szergej Gorlanov, ... 40. Csúcs, ... 
44. Suciu, ... 45. Szép. Világkupa: 1. 
Gorlanov, ... 41. Csúcs, ... 45. Suciu, 
... 46. Szép.

Hosszú távon is orosz győzelem 
született, Andrej Lamov diadalmas-
kodott, a romániai versenyzők közül 
senki sem fejezte be a versenyt. 

Váltó. Európa-bajnokság:  1. 
Oroszország, 2. Finnország, 3. Svéd-
ország, … 7. Románia (Simion Suciu, 
Szép Zoltán és Csúcs Klaus). Világ-
kupa: 1. Oroszország I. csapata, 2. 
Oroszország II. csapata, 3. Finnor-
szág, ... 12. Románia (Suciu, Szép, 
Csúcs).

Az Európa-bajnokságon férfi  vál-
tóban elért 7. hely Románia számára 

az eddigi legjobb eredményt jelenti, 
korábban ugyanis a 9. helynél elő-
rébb soha nem végeztek. A csíki fi úk 
végig nagy harcot vívtak a hatodik 
helyért Litvániával, de végül be kel-
lett érniük a hetedik hellyel. Ezek 
voltak a 2019–2020-as sítájfutó-sze-
zon utolsó versenyei.

E gy tanulmány szerint 1,405 mil-
liárd euróval jelenleg a Liver-

poolé a legértékesebb játékoskeret 
Európa top öt labdarúgó-bajnoksá-
gának klubjai közül.

A svájci CIES sporttanulmányi 
központ által kidolgozott módszer 
alapján – amely a számításnál a ke-
retek húsz legmagasabb értékű játé-
kosát vette fi gyelembe – a Bajnokok 
Ligája legutóbbi kiírását megnyert, a 
Premier League 2019–20-as idényé-
ben toronymagasan listavezető Li-
verpoolt a Manchester City, valamint 
a két nagy spanyol csapat, az FC Bar-
celona és a Real Madrid követi.

A tíz legjobb helyezett között öt 
angol klub található, köztük a megle-

petésre ötödik Chelsea, amely azzal 
került az előkelő helyre, hogy a nem-
zetközi szövetség (FIFA) átigazolási 
tilalmának következményeként a 
szezonban Frank Lampard vezető-
edző több ígéretes tehetséget dobott 
mély vízbe, akiknek ezzel felment az 
értékük.

Az összeállítás utolsó helyén 37 
millió euróval a német élvonalban 
újoncként sereghajtó SC Paderborn 
áll.

A részletes statisztikákkal foglal-
kozó Transfermarkt.de adatai szerint 
a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjé-
ben az Atlético Madrid ellen pályára 
lépett Liverpool kezdő 11-ének össz-
értéke 847 millió euró volt.

A tegnap délután az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) 

vezetősége a tagszervezetekkel kö-
zösen videokonferencián tárgyalt a 
koronavírus-járvány terjedése miatt 
kialakult új helyzetről. Megszületett 
a döntés, amit már napok óta lehe-
tett sejteni, a járvány miatt az UEFA 
2020-ról egy évvel elhalasztja a lab-
darúgó Európa-bajnokságot, a tornát 
2021. június 11. és július 11. között 
rendezik meg. A 16. Eb-t idén júni-
us 12. és július 12. között rendezték 
volna, Magyarország és Románia is 

az egyik társrendezője, tíz másik or-
szággal közösen.

A döntés lehetőséget nyújt arra, 
hogy a világjárvány miatt félbeszakadt 
bajnokságokat nyáron befejezzék. A 
spanyol Marca sportnapilap szerint az 
európai kupák döntőinek időpontjai 
is módosultak: a Bajnokok Ligája isz-
tambuli fi náléját május 30-ról június 
27-re halasztották, míg az Európa Liga 
döntőjét május 27. helyett június 24-én 
rendezik meg Gdanskban.

Várhatóan több más, jövőre terve-
zett esemény időpontja is módosul, 

így például a 2021 júniusára tervezett 
Nemezetek Ligája négyes döntőjé-
nek, a jövő nyárra tervezett, 24 csa-
patos klub-vb-nek vagy a Magyar-
ország és Szlovénia által közösen 
megrendezendő U21-es Eb-nek (2021. 
június 9–26.) az időpontja.

A Dél-amerikai Labdarúgó-szö-
vetség (CONMEBOL) tegnap bejelen-
tette, hogy idén nyárra tervezett, 47. 
kiírásához érkezett Copa Américát 
jövőre halasztották, a torna házigaz-
dája Argentína és Kolumbia.

Z. T.

Katarban továbbra is épülnek a stadionok
Az Európa nagy részét gyakorlatilag megbénító és a világ számos 
más országában is jelentős korlátozásokkal járó koronavírus-járvány 
dacára nem álltak le a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság 
stadionépítkezései. A nyolc stadionból kettő már elkészült, a többi 
hatnál jelenleg is zajlanak a munkálatok, így az újrahasznosított 
konténerekből épülő, 40 000 szurkoló befogadására alkalmas, a vb 
után elbontandó dohai Rasz Abu Abudban is. A koronavírus Katarban 
is megjelent, a tegnapi adatok szerint több mint 400 fertőzött van, 
továbbá az olajállam két hétre betiltotta a nem katari állampolgárok 
beutazását.

Nyolc nagymester közül kerül ki 
Carlsen kihívója
A koronavírus-járvány jelentette veszély ellenére, a szükségesnek 
ítélt biztonsági intézkedések mellett megrendezik a férfi sakkvilág-
bajnok-jelöltek versenyét Jekatyerinburgban – jelentette be Arkagyij 
Dvorkovics, a nemzetközi sportági szövetség (FIDE) orosz elnöke. A 
hétfői megnyitó után tegnap elrajtolt a nyolc résztvevős oroszországi 
torna, amely április 4-éig tart, és a sorrend kétfordulós körmérkőzé-
ses rendszerben dől el. A győztes jogot szerez arra, hogy a december-
ben Dubajban megrendezendő világbajnoki döntőben megmérkőzzön 
a címvédő norvég Magnus Carlsennel. A TASZSZ-nak nyilatkozva a ko-
rábbi világbajnok Anatolij Karpov kijelentette, hogy a résztvevőknek 
– akik egyébként ugyanabban a szállodában laknak, ahol a verseny is 
zajlik – optimális feltételeket biztosítottak. Az 500 ezer euró össz-
díjazású verseny favoritja a két évvel ezelőtti világbajnoki döntős, a 
világranglistán második, 27 esztendős amerikai Fabiano Caruana. Az 
olasz származású nagymester remek formában van, idén a hagyo-
mányos szupertornát Wijk aan Zee-ben két pont előnnyel nyerte meg 
Carlsen előtt. Rajta kívül a kínai Ding Lirent emlegetik esélyesként a 
szakírók. A szintén 27 éves kínai sakkozó harmadik a világranglistán, 
és már március 2-án elutazott Oroszországba, nehogy a koronavírus 
kínai terjedése megakadályozza szereplését. Az indulók: Alekszandr 
Griscsuk, Jan Nyepomnyascsij, Kirill Alekszejenko (mindhárom orosz), 
Fabiano Caruana (amerikai), Anish Giri (holland), Maxime Vachi-
er-Lagrave (francia), Vang Hao és Ding Liren (mindkettő kínai).

• RÖVIDEN 

Csíki trió a kontinensbajnokságon
Szibériában versenyeztek a legjobb romániai sítájfutók

Hanti-Manszijszk 

Hanti-Manszijszk város Nyugat-Szibériában, Oroszország Tyumenyi területén 
fekszik. Az olajbányászatáról híres Hanti- és Manysiföld közigazgatási 
központja, de nem a legnagyobb és nem is a legnépesebb városa. A 2010-es 
népszámlalás szerint 80 151 lakosa volt. Bár a várost az olajbevételek éltetik, 
mégsem az olajipar központja, hanem az üzleti világ találkozóhelye, kultu-
rális, tudományos és sportközpont kíván lenni. Hanti-Manszijszk környékén 
terül el a sífutó- és biatlonversenyek rendezésére alkalmas, remekül kiépített 
pálya. Itt rendezték a 2003-as és a 2011-es biatlon-világbajnokságot, és a 
világkupaversenyeknek is rendszeres helyszíne. Hanti-Manszijszk adott 
otthont 2010. szeptember 19. és október 4. között a sakkolimpiának.

A csíki trió Hanti-Manszijszkban: 
Simion Suciu, Szép Zoltán, 
Csúcs Klaus 

▴   FORRÁS:  SZÉP ZOLTÁN

A Liverpool játékoskerete a legértékesebb

Jövőre halasztották a foci Eb-t




