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• Miközben a koro-
navírus-járvány ide-
jén ismét beindult és 
már-már a megszokott 
módon zajlik az eu-
rópai futballélet, újra 
felvetették a Szuper-
liga megalapításának 
ötletét. A topklubok 
hajlandók lennének a 
váltásra, a FIFA elnöke 
azonban ellenáll a kez-
deményezésnek.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A z elmúlt években rendre visz-
szatérő téma volt az európai 
topklubok között, hogy a Baj-

nokok Ligája alternatívájaként részvé-
telükkel egy új bajnoki rendszert dol-
gozzanak ki, így annak bevételeiről 
ők dönthetnének, és egymás között 
oszthatnák szét, ebben az esetben 
pedig nem függenek az európai szö-
vetségtől. Brit lapértesülések szerint 
az európai Szuperliga, vagy legújabb 
elnevezése szerint European Premier 
League mintegy 6 milliárd dollárból 
valósulhat meg, legkorábban pedig 

2022-től indulhat útjára. A projektet 
mind az öt topliga, az angol, a spa-
nyol, a német, az olasz és a francia 
bajnokság legjelentősebb klubjai tá-
mogatják, és részt vennének a zárt 
rendszerű kiírásban. A tervek szerint 
a Szuperliga 18 csapatos lenne, és a 
megszokott formában – akárcsak a 
nemzeti bajnokságok és az európai 
kupasorozatok – ősztől tavaszig zaj-
lana, az alapszakasz után végül egye-
nes kieséses rendszerben döntenék el 
a helyezéseket minden idény végén. 
A Szuperligában szereplő klubok 

a következők lennének: Liverpool, 
Manchester City, Manchester United, 
Chelsea, Real Madrid, FC Barcelona, 
Atlético Madrid, Sevilla, Juventus, 
Inter Milan, Napoli, AC Milan, Bayern 
München, Borussia Dortmund, RB 
Leipzig, Paris SG, Lyon, Marseille.

Az egyelőre nem bizonyos, hogy az 
európai szövetség (UEFA) támogatja-e 
az új bajnokság létrehozását, hiszen 
ezáltal komoly veszélybe kerülne a 
rangos, óriási érdeklődésű klubso-
rozata, a Bajnokok Ligája, amelynek 
megújítását 2024-től tervezik. A nem-

zetközi szövetség (FIFA) elnöke, Gi-
anni Infantino nem tartja helyénva-
lónak az új sorozat bevezetését. Múlt 
csütörtöki nyilatkozatában úgy fo-
galmazott, a FIFA elnökeként a Klub-
világbajnokság megszervezésében 
érdekelt, nem pedig a kontinentális 
Szuperliga elindításában. Példaként 
megemlítette, személy szerint az ér-
dekli, hogy továbbra is legyen Bayern 
München–Boca Juniors összecsapás 
a klubvébén, mint Bayern München–
Liverpool mérkőzés az új európai 
sorozatban. Infantino ugyanis azt 

szeretné, hogy az Európán kívüli csa-
patok is vonzók legyenek a szurkolók 
számára. Víziója szerint a jövőben 50 
klubnak és 50 válogatottnak lesz lehe-
tősége megnyerni a világbajnokságot.

A Bayern München klubelnöke, 
Karl-Heinz Rummenigge még tavasz-
szal, a világjárvány kezdetén kizárta 
annak lehetőségét, hogy tíz éven be-
lül elinduljon a legjobb európai lab-
darúgócsapatokat felvonultató szu-
perliga. A 64 éves sportvezető – aki 
játékosként kétszeres aranylabdás 
és 95-szörös nyugatnémet válogatott 
volt – a Frankfurter Allgemeine Zei-
tung lapnak adott nyilatkozatában 
kifejtette: a koronavírus-járvány 
olyan gazdasági válságot eredmé-
nyezett a futballban, hogy a Szu-
perliga elindítása most lekerülhet a 
napirendről. „Azt tanácsolom, hogy 
az ilyen típusú kérdésekkel majd ak-
kor foglalkozzunk, ha leküzdöttük 
a mostani válságot. Abban viszont 
egészen biztos vagyok, hogy a követ-
kező tíz évben nem lesz Szuperliga” 
– nyilatkozta Rummenigge. Hozzá-
tette, támogatja a jelenlegi európai 
modell életben tartását, vagyis azt, 
hogy a hazai bajnokságokból lehet 
kvalifi kációt szerezni az európai ku-
pasorozatokba.

Újra terítéken a Szuperliga  ötlete
Tizennyolc topklub venne részt az új európai kupasorozatban

A Bajnokok Ligája helyett a Szuperligában 
mérkőzhetnek meg a topcsapatok

◂  F O R R Á S :  A G E R P R E S

JÉGKORONG

Román bajnokság, alapszakasz
szerdán 18.30-tól: Gyergyói HK–Galaci CSM, Steaua–Brassói Corona;
csütörtökön 18.30-tól: Gyergyói HK–Galaci CSM, Steaua–Brassói Corona;
szombaton 18.30-tól: Sapientia U23–Sportul Studențesc;
vasárnap 11 órától: Sapientia U23–Sportul Studențesc.

LABDARÚGÁS

1. Liga, 9. forduló
szombaton, 12.30-tól: Academica Clinceni–Sepsi OSK;
19 órától: FC Botoșani–Aradi UTA;
21.30-tól: Nagyszebeni Hermannstadt–U Craiova;
vasárnap 21 órától: Kolozsvári CFR–Medgyesi Gaz Metan.

2. Liga, 9. forduló
szerdán 15 órától: Gloria Buzău–FK Csíkszereda.
10. forduló, szombaton 11 órától: FK Csíkszereda–Pandurii Târgu Jiu.
3. Liga, 8. forduló, szombaton 15 órától:
Barcarozsnyói Olimpic–Székelyudvarhelyi FC, Sepsi OSK II.–CSO Plopeni, 
Astra II–Kézdivásárhelyi SE, Nyárádtői Unirea–Alsógáldi Industria.

BAJNOKOK LIGÁJA

G csoport, 2. forduló, szerdán 22 órától: Ferencváros–Dinamo Kijev

EURÓPA LIGA

A csoport, 2. forduló, csütörtökön 22 órától: Kolozsvári CFR–Young Boys

KOSÁRLABDA

női Euroliga-selejtező, Kocaeli, szerdán 19 órától: Uni Girona–Sepsi-SIC

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  H É T E N • A HÉT SPORTFOTÓJA 

Zsinórban harmadszor győzte 
le a Sepsi OSK a Bukaresti 
Dinamót. A háromszékiek 
a szombaton aratott 2–0-s 
sikerüknek köszönhetően 
egy napig a dobogóra is 
felállhattak
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