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Győzelemmel kezdte
a rájátszást a CFR és az FCSB
Nem változtatott az FCSB és a Ko-
lozsvári CFR közötti összetettbeli 
különbségen a hazai élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokság felsőházi 
rájátszásának első fordulója, 
mivel mindkét csapat megnyerte 
vasárnap este a hazai mérkőzését. 
A címvédő fellegváriak a Clin-
ceni ellen nyertek 3-0-ra, míg a 
fővárosi gárda a Botoșani-t múlta 
felül 2-1-re. Ennek következtében 
az FCSB 36, a CFR pedig 35-re 
növelte pontjai számát a tabella 
élén. A Craiova 30, a Sepsi OSK 
24, a Clinceni 22, a Botoșani pedig 
21 pontnál tartanak.
 
Erling Haaland is segít
a Bihar megyei egyesületnek
Futballmezét, és aláírásával 
ellátott fotókat küldött Erling 
Halland az autista gyermekek 
megsegítésével foglalkozó Bihar 
megyei egyesületnek. A Borus-
sia Dortmund norvég válogatott 
csatára azt követően csatlako-
zott a jótékonysági projekthez, 
hogy a Bihar megyei futballbíró, 
Octavian Șovre a Manchester City 
elleni mérkőzésükön az aláírását 
kérte. A partjelző cselekedete 
először felháborodást okozott, 
de később kiderült, hogy az SOS 
Autism szervezet számára gyűjt 
futballereklyéket, hogy azt elárve-
rezzék az egyesület működésének 
támogatásához.
 
A Brassói Corona nyerte
az alapszakaszt
Miután a román jégkorongbaj-
nokság alapszakaszának utolsó 
játéknapján, vasárnap a Brassói 
Corona 2-1-re győzni tudott Gala-
con és a Csíkszeredai Sportklub 
a papírformának megfelelően 
kiütötte a Steauát, véglegessé vált 
a rangsor: a Brassó 61 ponttal 
megnyerte az alapszakaszt a 
Galac (56 pont), a Sportklub (52), 
a Gyergyói HK (47), a Steaua (19), 
a Sapientia U23 (17) és a Sportul 
Studențesc (0) előtt. Ez egyben 
eldöntötte az elődöntők párosí-
tását is, a barcasági „Farkasok” 
a GYHK-val, a Galac pedig a 
Sportklubbal küzd a döntőért. A 
párharcok az egyik fél harmadik 
győzelméig tartanak. Szerdán és 
csütörtökön Brassóban, illetve 
Galacon találkoznak a felek, majd 
április 25-én, vasárnap Gyergyó-
szentmiklós és Csíkszereda lesz 
a helyszín. Ha további meccsek-
re lesz szükség a továbbjutás 
eldöntéséhez, akkor 26-án ismét 
a GYHK, illetve a Sportklub lesz 
a házigazda. Legkésőbb április 
28-án Brassóban és Galacon zá-
rulnak az elődöntők. Hivatalosan 
még nem közölték, de infor-
mációink szerint a rájátszásra 
fehérorosz játékvezetőket hívott 
a Romániai Jégkorong-szövetség, 
őket hazai vonalbírók segítik. A 
bronzmeccs és a döntő április 30-
án kezdődik. Ha a rájátszásban 
hosszabbításra lesz szükség, ak-
kor az tízperces lesz, és érvényes 
az aranygólszabály.
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Alapjaiban rendítheti meg a 
labdarúgás eddigi rendszerét 
az európai Szuperliga létreho-
zása. A tizenkét élcsapat által 
kezdeményezett elitbajnokság 
ellen hadat üzent az UEFA és a 
FIFA, de több ország kormánya 
és sportszervezetei is ellenzik a 
sportérdemet nélkülöző, gazda-
sági érdekekre épülő magánzást.
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F elbolydult a futballélet, miután 
Európa tizenkét élcsapata a 
Szuperligába (ESL) tömörülne. 

Az AC Milan, az Arsenal, az Atlé-
tico Madrid, a Chelsea, a Barcelo-
na, az Internazionale, a Juventus, 
a Liverpool, a Manchester City, a 
Manchester United, a Real Madrid 
és Tottenham klubjai tegnap közle-
ményben arról tájékoztattak, hogy 
megalapítják az új közös elitbajnok-
ságot, amelyben húsz együttes lép-
ne pályára. A Real Madrid elnöke, 
Florentino Pérez által vezetett liga 
alapítói a tervek szerint kilépnének 
az Európai Klubok Szövetségéből 
(ECA), és augusztusi rajttal, bajnoki 
rendszerben rendeznék az új soro-
zatot. Tizenöten rendszeres tagjai 
lennének a versenynek, öt gárda 
pedig teljesítménye függvényében, 
meghívásos alapon vehetne részt a 
sorozatban. „A projekt célja, hogy 
pluszbevételt generáljanak a lab-
darúgás teljes piramisa számára” 
– magyarázzák. A közlemény alap-
ján a Szuperliga alapítói 3,5 milliárd 
eurót kapnak infrastruktúra-fejlesz-
tésre és a koronavírus-járvány okoz-
ta veszteségek és pluszkiadások 
kompenzálására. Ez azt jelentené, 
hogy a Szuperliga nagyobb bevé-
tellel számol, mint amit az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) által 
szervezett Bajnokok Ligája, Európa 
Liga és Európai Szuperkupa által 
a 2018–2019-es szezonban – azaz a 
járvány kitörése előtt – generált 3,2 
milliárd euró.

Hadüzenet az UEFA-tól
Az UEFA, az angol, a spanyol és az 
olasz ligák közös állásfoglalása „ci-
nikusnak” tartja a Szuperliga-pro-
jektet. „Ha megtörténik, akkor mi 
továbbra is elkötelezettek mara-
dunk annak érdekében, hogy meg-
akadályozzuk ezt az önös érdekek 
mentén vezérelt projektet, olyan 
időszakban, amikor a társadalom-
nak mindennél jobban szüksége 
van a szolidaritásra” – fogalmaz-
nak. Leszögezték: minden lehetsé-
ges módon azon lesznek, hogy az 
elitliga létrehozását megakadályoz-
zák. „A labdarúgás nyílt versenyzé-
sen és sportérdemen alapszik, nem 
lehet másképp” – hangsúlyozzák. A 
Nemzetközi Labdarúgó-szövetség 
(FIFA) és a hat kontinentális szer-
vezet, így az UEFA is egységesen 
kitartanak amellett, hogy kizárják 
azokat a klubokat, amelyek részt 
vennének a Szuperligában, a szank-
ció pedig kiterjedne a játékosaikra 
is, így azok a válogatottban sem sze-

KIZÁRÁSSAL FENYEGETTE MEG AZ UEFA A SZUPERLIGÁT LÉTREHOZNI KÍVÁNÓ SZTÁRKLUBOKAT

Szakadárokká válnának a „titánok”

Felháborodás. „A szegények létrehozták, a gazdagok ellopták” szlogennel tiltakoznak a Szuperliga ellen
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repelhetnének. „Köszönjük egyben 
más országos klubjainak, különö-
sen a francia és a német kluboknak, 
hogy nem írták alá ezt a megállapo-
dást. Szólítjuk a futballbarátokat, 
szurkolókat és politikusokat, hogy 
csatlakozzanak a projekt elleni har-
cunkhoz. Ez a kitartó önzőség már 
régóta tart. Ami sok, az sok” – fogal-
maz az UEFA közleménye.

Aggódó sportélet
Noha Pérez szerint a Szuperliga épp 
a szurkolók igényeit elégítené ki, és 
tárgyalni szeretne az UEFA és a FIFA 
vezetőivel a projektről, a bejelentést 
követően az internetes fórumokon 
már „temetik a labdarúgást”, és mé-
mek lepték el az online felületet. „A 
szegények létrehozták, a gazdagok 
elvették”, „Labdarúgás, 1868–2021, 
Nyugodjon Békében” – felirattal je-
lentek meg fotók, a zárt rendszerű 
elitsorozat ugyanis alapjaiban ren-
getné meg a sportágat. „Nem arra 
törekszünk, hogy a Bajnokok Liáját 
és az Európa-ligát lecseréljük, ha-

nem hogy versenyezzünk azokkal, és 
hogy ezek mellett létezzünk” – üzen-
te Pérez a futball irányítóinak, csak-
hogy ez nem lágyította meg a projekt 
fogadtatását. Kormányszinten is elu-
tasítják a zárt rendszerű, magánbaj-
nokság gondolatát, így Magyarország 
miniszterelnöke, Orbán Viktor is ha-
tározottan kiáll az európai Szuperliga 
létrehozása ellen. Sajtófőnöke, Hava-
si Bertalan az MTI-nek tegnap jelezte: 
Magyarország meggyőződése, hogy a 
világ legnagyszerűbb játékának szép-
ségét és emelkedettségét éppen az 
adja, hogy ez a sportág mindenkié, és 
nem sajátíthatják ki maguk számára 
a leggazdagabbak. Franciaország el-
nöke, Emmanuel Macron is ellenzi 
az ESL létrehozását, mint ahogyan 
az ország sportminisztere Roxana 
Mărăcineanu is fenyegetésnek tartja 
az elképzelést, amely meggyengítené 
a fair playre épülő aktuális rendszert. 
„Franciaország támogatja az UEFA-t 
és többi szervezetet annak érdeké-
ben, hogy megvédjük a labdarúgást 
ettől a marketingőrültségtől” – fo-
galmazott az RMC Sport-nak. Aggó-
dik ugyanakkor Răzvan Burleanu, a 
Román Labdarúgó-szövetség (FRF) 
elnöke, mert szerinte ez a liga tönk-
reteheti a sportérdemen alapuló eu-

rópai sportmodellt és a szolidaritás 
elvét. „Szerintem azok a klubok, akik 
ott elindulnak, kizárólag a pénzügyi 
érdekeket követik, és egyáltalán nem 
érdekli őket a szurkolók szenvedélye 
vagy azok a befektetések, amelye-
ket a saját akadémiájukba fektettek. 
A futballcsapatokat szórakoztatási 
termékként kezelik” – vélekedett az 
EuropaFM-en. Az Agerpresnek hoz-
zátette azt is, hogy az UEFA, a FIFA, 
továbbá az angol, az olasz és a spa-
nyol futballszervezetek közös állás-
pontja egyértelművé teszik, hogy 
Szuperligának más céljai vannak, 
mint amit az európai labdarúgás fel-
vállalt. „Az Európai Klubok Egyesü-
lete is ellenzi. Ez az új verseny tönkre-
teheti a sportérdemre épülő európai 
modellt” – mondta. Hozzátette, hogy 
közép és hosszú távon egy ilyen soro-
zat nem lehet sikeres, már csak azért 
sem, mert a futballszervek egyértel-
művé tették, hogy kizárással szank-
cionálják azokat a klubokat, amelyek 
csatlakoznak a „labdarúgóelveknek” 
ellentmondó ligához.

Elutasított különcködés
A német élcsapatok, az elmúlt sze-
zonban Bajnokok Ligája-győztes 
Bayern München, valamint a Bo-
russia Dortmund ugyancsak ellen-
zik az elitliga ötletét, de a projekttel 
korábban még kapcsolatba hozott 
francia Paris Saint-Germain sem 
csatlakozott a spanyol, olasz és an-
gol alapítókhoz. Helyette a Bajnokok 
Ligája megreformálását támogat-
ják, amelyről tegnap szavazott az 
UEFA végrehajtó-bizottsága. Erről 
hivatalos bejelentés lapzártánkig 
nem történt, de a New York Times 
londoni riportere, Tariq Panja úgy 
tudja, hogy egyhangú döntés szüle-
tett arról, hogy 2024-től a jelenlegi 
32 helyett 36 csapattal szervezzék a 
legrangosabb európai klubtornát, a 
csoportkört pedig átszerveznék. A BL 
aktuális idénye, mint ismeretes, áp-
rilis 27-én és 28-án az elődöntők első 
mérkőzéseivel folytatódik, ahol Real 
Madrid–Chelsea és PSG–Manchester 
City párosítás szerint lépnek pályára. 
Az Európa Liga-elődöntőben is van-
nak csapatok a „szakadárok” közül, 
hiszen a második számú klubtornán 
Manchester United–AS Róma és Vil-
larreal–Arsenal párosítás szerint ját-
szanak a fi náléért.
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