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Az Európai Labdarúgó-szövet-
ség (UEFA) 2024-től megújí-

taná a Bajnokok Ligáját, amely-
nek mezőnye a jelenlegi tervezet 
szerint 32-ről 36 csapatosra bő-
vülne, de megszüntetnék a cso-
portkört, a mérkőzésszámot 
pedig növelnék. A főtáblán sze-
replő együttesek az eddigi hat 
helyett legalább tíz találkozót 
vívnának, azaz a csapatok nem 
találkoznának minden riváli-
sukkal. Az egyetlen tabella alap-
ján a legjobb nyolc kvalifi kálná 
magát a nyolcaddöntőbe, míg a 
9–16. helyezettek a 17–24. helye-

zettekkel játszanának a 16 közé 
kerülésért. 

A tervezet ismeretében az euró-
pai bajnokságokat összefogó szer-
vezet pénteken rendkívüli köz-
gyűlést tartott, melyen azon „erős 
aggályának” adott hangot, hogy 
az amúgy is sűrű versenynaptár 
még telítettebbé válna a plusz 
játéknapoktól. Az UEFA ennek a 
problémának a megoldását abban 
látja, hogy húszról 18 csapatosra 
kellene csökkenteni az élbajnok-
ságok mezőnyét, valamint ahol lé-
tezik, ott megszüntetni a Ligaku-
pát, az élcsapatok pedig később 
kapcsolódnának be a nemzeti ku-
paküzdelmekbe.

A pluszhelyeket illetően any-
nyit tudni, hogy egyet a francia 
bajnokság kapna, így a Ligue 1 a 
másik négy nagy liga, a spanyol, 
az olasz, a német és az angol 
szintjére emelkedne. A Reuters 
brit hírügynökség forrásai szerint 
a kisebb bajnokságok képviselői 
amiatt aggódnak, hogy a fenn-
maradó helyeket sem ők kapnák 
meg, hanem a Serie A, a Premier 
League, a La Liga és a Bundesliga 
növelhetné tovább a képviseletét.

Az UEFA ezen a héten mutatja 
be az új rendszert az 55 nemzeti 
szövetségnek, miközben szorosan 
együttműködik az európai klubo-
kat képviselő szervezettel is.

Módosulhat a Bajnokok Ligája

MARINOSZ UZUNIDISZ EDZŐ IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉRNÉ EL CÉLJÁT A CRAIOVAI CSAPAT A LIGA 1-BEN

„Görögtűzben” égő bajnoki remény
Görög edzőtől remél bajnoki 
címet a Craiovai Universi-
tatea élvonalbeli labdarú-
gócsapata. Marinosz Uzuni-
diszt azt követően nevezték 
ki, hogy az oltyán együttes a 
Liga 1 hétvégi fordulójában 
győzni tudott. A mérkőzést 
továbbra is nézők nélkül ren-
dezték, de a LPF a stadionok 
megnyitásáért lobbizik.
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A Craiovai Universitatea 
bemutatta tegnap élvo-
nalbeli labdarúgócsapata 

új vezetőedzőjeként Marinosz 
Uzunidiszt. Az 52 éves, korábban 
az AEK Athént irányító görög 
szakember jellemzésekor Sorin 
Cârțu klubelnök rámutatott, 
hogy a szakvezetőváltástól azt 
remélik, ismét „mosolyogni tud-
nak” majd és elérhetővé válhat 
a bajnoki cím megszerzése. Az 
oltyán együttes az olasz Cristia-
no Bergodival kezdte az idényt, 
az olasz vezetőedző viszont nyolc 
győzelem és két vereség után le-
mondott és november dereka óta 
Corneliu Papurára bízták a kere-
tet. Ő viszont csak két győzelmet 
pipálhatott ki, hét döntetlen és 
két vereség után ideiglenesen 
Dragoș Bon irányította a csa-
patot az elmúlt két összecsapás 
során. Ezeket amúgy a Craiova 
megnyerte, hétvégén a Dinamót 
múlták felül 1-0-ra, Cârțu pedig 
jelezte, hogy a téli átigazolási 
időszak hátralévő részében még 
szeretnének új játékosokat hoz-
ni. Az ajánlataikat megtették, 
már csak a válaszra várnak.

A Craiova 22 forduló után 43 
ponttal az alapszakasz össze-
tettjének harmadik helyén áll. 
Előtte az FCSB és a címvédő Ko-
lozsvári CFR állnak. Előbbi lap-
zártánk után a Clinceni gárdáját 
fogadta, míg utóbbi ma 20.30-
kor a Botoșani vendége lesz. 
Szintén ma rendezik a Viitorul–
Voluntari (17.30) összecsapást.

Hétvégén botlott az Astra, 
amikor hazai pályán 2-0-ra kika-
pott az Argeș FC-től, ugyanakkor 
a Sepsi OSK 3-3-as döntetlennel 
zárt a Iași ellen. Döntetlennel, 
1-1-gyel zárult tegnap az UTA–
Hermannstadt mérkőzés is, a 
szebeniek pedig nem örültek 
ennek az eredménynek, hiszen 
ezzel már sorozatban tíz össze-

csapás óta nyeretlenek a Liga 
1-ben. Edzőjük, Liviu Ciobotariu 
a második félidő játéka alapján 
úgy érzi, hogy két pontot elbuk-
tak ezen a találkozón, márpedig 
számukra jelenleg minden egyes 
meccs létfontosságú, mert nem 
szeretnének túlzottan leszakad-
ni a mezőnyben. A Hermann-
stadtnak 19 pontja van, mind-
össze három ponttal előzi meg a 
sereghajtó Iași gárdáját és négy 
pont a hátránya a közvetlenül 
előtte álló Astrával szemben.

A hazai sportéletben a mér-
kőzéseket változatlanul zárt 
kapuk mögött rendezik a ko-
ronavírus-járvány miatt, de a 
Hivatásos Labdarúgóliga fő-
titkára, Justin Ștefan újfent 
kérvényezte, hogy korlátozott 
számban lehessenek nézők a 
lelátókon. „A hatóságok egysze-
rűen megfeledkeztek a stadio-
nokról és a szurkolókról. Kinyi-
tottak az éttermek, a színházak, 
a mozik, újra nyitják az ,iskolá-

kat, holott ezek mind zárt terű 
létesítmények. Akkor miért nem 
nyitják meg a stadionokat is, 
hiszen ott ellenőrizni tudjuk a 
nézőszámot” – nyilatkozta az 
Agerpresnek. A LPF úgy véli, 
hogy indokolatlanul tartják zár-
va az arénákat, és a szurkolói 
egyesületek támogatására szá-
mít annak érdekében, hogy a 
stadionok befogadóképességé-
nek harminc százalékában újra 
lehessenek nézők a lelátókon.

 » A Craiova 22 forduló 
után 43 ponttal az alap-
szakasz összetettjének 
harmadik helyén áll.

„Vérfrissítés”. Görög szakemberre bízta élvonalbeli csapatát a Craiovai Universitatea

KÜLÖNFÉLE

Vállalom parketták, hajópadlók csiszolását. 
Érdeklődni lehet telefonon: 0749-578832.

Visszalépett a Turris-Oltul

Hivatalosan is visszalépett a Turris-Oltul Turnu Măgurele a má-
sodosztályos labdarúgó-bajnokságtól. A Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) pénteki közleménye alapján a fegyelmi bizottság 
teszi majd hivatalossá, hogy mi lesz a csapat eddigi pontjaival, 
ugyanakkor az már biztos, hogy elmarad a keddre tervezett Román 
Kupa-nyolcaddöntője a Călărași ellen. Utóbbi csapat játék nélkül 
jut tovább. Ismeretes, hogy a Turris-Oltul az elmúlt szezonban a 
feljutással kacérkodott a Liga 2-ben, de a klub pénzügyi stabilitá-
sa már akkor is bizonytalan volt. Az idei szezonban kevésbé volt 
sikeres, de ennek ellenére tizenöt lejátszott mérkőzése során 19 
pontot gyűjtött, amivel a középmezőnyben, az összetett 13. helyén 
telelhetett. A szünetben viszont a klub tulajdonosa megvonta tá-
mogatását, a játékosokat már korábban elküldték, és csak napok 
kérdése volt, hogy visszalépésükről hivatalosan is értesítsék az 
FRF-et. A Liga 2 húsz csapattal folytatódik, február 20-án.

 » RÖVIDEN

BL-mérkőzés Budapesten
A Ferencváros ugyan nem 
jutott tovább a labdarúgó-Baj-
nokok Ligája csoportköréből, 
de ennek ellenére Budapesten 
is rendeznek majd összecsa-
pást a kieséses szakaszban, 
miután az Európai Labdarú-
gó-szövetség tegnap bejelen-
tette, hogy a Leipzig a Puskás 
Arénában fogadja február 
16-án a hatszoros BL-győztes 
Liverpoolt a nyolcaddöntőben. 
A Gulácsi Pétert, Willi Orbánt 
és Szoboszlai Dominikot is 
foglalkoztató RB Leipzig a Né-
metországban érvényes beuta-
zási tilalom miatt kényszerül 
semleges helyszínen játszani, 
de a koronavírus-járvány miatt 
nézők nélkül rendezik meg a 
párharcot.
 
A címvédő Babos Tímea
nem indul párosban
Nem indul a ma kezdődő 
ausztrál nyílt teniszbajnok-
ság női páros versenyében a 
címvédő Babos Tímea, miután 
állandó párja, a francia 
Kristina Mladenovic sérülés 
miatt visszalépett a viadaltól, 
a magyar játékos pedig nem 
talált megfelelő társat magá-
nak. Egyesben viszont pályára 
lép. Magyarországot mellette 
Fucsovics Márton és Balázs 
Attila képviselik majd.
 
Női kosárlabda-Eb
magyarok és románok nélkül
Sem Románia, sem Magyar-
ország női kosárlabda-válo-
gatottja nem jutott ki az idei 
Európa-bajnokságra. Utóbbi 
együttes sorsa hétvégén 
pecsételődött meg. A Valen-
ciában és Strasbourgban 
rendezendő seregszemlén 
Belgium, Bosznia-Herceg-
ovina, Csehország, Fehéro-
roszország, Franciaország, 
Görögország, Horvátország, 
Montenegró, Olaszország, 
Oroszország, Spanyolország, 
Svédország, Szerbia, Szlová-
kia, Szlovénia és Törökország 
vehetnek részt.




