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Arrogancia
vagy realitás?

Világszerte nagy felháborodást váltott ki a napokban 
bejelentett európai Szuperliga ötlete, amelyet a tizen-
két alapító élklub kapzsiságából fakadó, önző és a 
sportággal szemben tiszteletlen cselekedetnek köny-
veltek el. A BL-ből kiválni kívánó egyesületek nem is 
tagadták, hogy nagyobb bevételt remélnek a húszcsa-
patos, zárt körű elitbajnokságtól, ugyanakkor a projekt 
irányításával megbízott Real Madrid-elnök, Florentino 
Pérez szerint ez egyben a szurkolók akarata is, elkép-
zelésük pedig megmentheti a járvány miatt súlyos 
veszteségeket számláló labdarúgást. „A BL-ben túl sok 
a rosszabb párosítás. Egy Barcelona–Manchester Uni-
ted szórakoztatóbb, mint az MU egy kisebb csapat el-

len. Mire kíváncsi az egész világ?” – tette fel a nem kis 
arroganciáról árulkodó kérdést a spanyol klubvezető, 
mintegy semmibe véve többtucatnyi európai együttest 
és azok szurkolói táborát.

Az elitbajnokság létrehozásának gondolata viszont 
már jóval a koronavírus-járvány kitörése előtt felme-
rült, és jól tükrözi azt, hogy mennyire eltávolodott a 
sportág attól, aminek indult. Az eurómilliós játékos-
igazolások, a felfele kúszó fi zetések évekkel ezelőtt 
egyenlőtlenségre kárhoztatták a sportágat, az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) pedig asszisztált a sza-
kadék növekedéséhez a különböző kiemelésekkel. A 
Bajnokok Ligájának csoportkörét már régóta a „gaz-
dagok asztalaként” emlegetik, az ugyanis többnyire a 
nagy költségvetésű csapatok privilégiuma, főleg úgy, 
hogy többeknek selejtezőt sem kell vívniuk a főtáblás 
részvételért.

Hogy a huszonnegyedik órában még vissza lehet-e 
terelni a sportágat az eredeti medrébe, vagy az in-

ternetes mémek borúlátó üzenetének megfelelően 
eltemetjük azt, amit egykoron futballnak ismertünk, 
még kérdéses. Az viszont nem kérdés, hogy a labda-
rúgás a játék és a szurkolók révén nőtte ki magát, és 
a nemzetközi klubsorozatok épp azt a lehetőséget 
jelentik, hogy az országos pontvadászatok legjobbjai 
farkasszemet nézhessenek akár „titánokkal” is, esélyt 
arra, hogy fejlődjenek, futballistáik pedig bizonyítsák 
képességeiket. Szurkolóik pedig nekik is vannak, és 
még ha kevesebb, is mint a Real Madridnak vagy a 
Manchester Unitednek, nem venném „Pérez-módra” 
készpénznek, hogy egy szakadár Barcelona–Man-
chester United rangadóra kapcsolnák a tévéképernyőt 
kedvenc csapatuk kevésbé hangzatos összecsapása 
helyett. Lehet, a Szuperliga lesz a labdarúgás Göt-
terdämmerungja (Richard Wagner Az istenek alkonya 
operacímét parafrazálva), de bárhogyan is alakuljon a 
történet, a milliók által kedvelt klubok ázsióján fekete 
foltot hagy elitizálásuk felvállalása.
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Hivatalossá vált az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
Bajnokok Ligája-reform-
ja, amelyet a 2024–2025-ös 
szezontól fog életbe léptetni. 
Aleksander Ceferin bízik az új 
rendszerben, de a Szuperliga 
létrehozásán dolgozó klubok 
szerint ez a modell nem termel 
majd elég bevételt a „futball 
megmentéséhez”.
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H ivatalossá vált az Euró-
pai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) végrehajtó bizottsá-

gának azon döntése, amely szerint 
a 2024–2025-ös szezontól átalakít-
ják a Bajnokok Ligáját. A közle-
mény alapján 32-ről 36-ra növelik 
a főtáblás csapatok számát, de a 
legnagyobb különbséget a csoport-
kör jelenti, ahol az eddigi kvartet-
tek helyett egyetlen ligába sorolják 
az összes gárdát, akik legalább 
tíz mérkőzést lejátszanak majd tíz 
különböző alakulat ellen. Öt talál-
kozót hazai pályán, ötöt idegen-
ben vívnak meg. A legjobb nyolc 
csapat automatikusan az egyenes 
kieséses szakaszba jut majd, míg 
a 9–24. helyezettek rájátszásban 
döntetnek a legjobb tizenhat közé 
jutásról. „A kvalifi káció továbbra 
is nyitott marad, és az országos 
bajnokságban elért helyezés alap-
ján érdem szerint lehet majd részt 
venni a selejtezőkben” – fogalmaz 
az UEFA közleménye, hozzátéve, 
hogy a játéknapok változatlanul 
hétköznaponként lesznek.

Hasonlóképp alakítják majd át 
az Európa Ligát is és a Konferencia 
Ligát is. Előbbiben nyolc, utóbbi-
ban kilenc mérkőzést játszanak 
majd a csapatok a csoportkörben. 
Arról később döntetnek, hogy a 
mezőnyt ezen két sorozat esetében 
is kibővítsék-e 36 alakulatra.

Az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) elnöke, Aleksander Cefe-
rin bízik ebben az új rendszerben, 
mert szerinte ez támogatja a sport-
érdemet, garantálja, hogy Euró-
pa-szerte az országos bajnoksá-

A SZUPERLIGA KEZDEMÉNYEZŐI SZERINT AZ UEFA ÚJ RENDSZERE NEM TERMEL MAJD ELÉG BEVÉTELT

Hivatalos a Bajnokok Ligája-reform

Eldöntve. Az Európai Labdarúgó-szövetség elnöke, Aleksander Ceferin bízik az új BL-rendszerben
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sander Ceferin 
bízik ebben az 
új rendszerben, 
mert szerinte 
ez támogatja a 
sportérdemet, 
garantálja, hogy 
Európa-szerte az 
országos bajnok-
ságok legjobbjai 
nyernek utat 
Európa legrango-
sabb klubtornája 
felé.

gok legjobbjai nyernek utat Európa 
legrangosabb klubtornája felé. „Ez 
életben tartja bármely csapat álmát, 
hogy eredményei révén Bajnokok 
Ligájában szerepeljen. Hosszú távon 
életképes fejlődést jelenthet a konti-
nens futballélete számára, nem csak 
egy picurka, magánzó kartell” – fo-
galmazott Ceferin, utalva az európai 
Szuperkupát létrehozni kívánó ti-
zenkét klubra.

Ismeretes, hogy a BL-reform meg-
szavazása előtt hat angol, három 
olasz és három spanyol egyesület 
bejelentette, hogy kiválnának az 
UEFA égisze alatt rendezett sorozat-
ból, hogy nagyobb bevétel reményé-
ben egy 20 csapatos, zárt körű baj-
nokságot szervezzenek. Az UEFA, a 
Nemzetközi Labdarúgó-szövetség-
gel és több országos sportszervezés-
sel, valamint kormánnyal karöltve 
hadat üzent a projekt alapítóinak és 
jelezte: a klubokat kizárják az orszá-
gos bajnokságokból, játékosaikat 
pedig eltiltják a válogatottságtól.

„Nem kell félniük, ez a fenyege-
tés nem valós, nem lesz eltiltás” 
– nyilatkozta a Szuperliga irányí-
tásával megbízott Florentino Pérez 
az El Chiringuito nevű csatornán 
adott interjúban. A Real Madrid 
elnöke hozzátette, hogy az UEFA 
BL-reformja nem termeli meg a 

labdarúgás megmentéséhez szük-
séges pénzeket, saját elképzelé-
süket ugyanakkor életképesnek 
tartja. „Azoknak, akik az UEFA-t 
irányítják, jó képet kell mutatniuk, 
a szervezet arculata viszont nem jó. 
Bemutattak egy új BL-lebonyolítási 
tervet, ezt azonban senki sem érti, 
ráadásul azt mondják, hogy 2024-
ben vezetik be. De mi 2024-ben már 
működésképtelenek leszünk! Van-
nak klubok melyek százmilliókat 
buktak már el” – ecsetelte a sport-
vezető, leszögezve, hogy a Szuper-
ligában is a pénzügyi fair play és 
a stabilitás lesz a kulcs, a játékve-
zetőket pedig szakmai kritériumok 
alapján választják majd ki.

Ceferin megjegyezte, hogy a torna 
nem róla vagy az UEFA nyereségéről 
szól, a pénzeket ugyanis rendre újra-
osztják szerte a kontinensen. „Nem 
értem, hogyan nézheted közömbö-
sen a drukkereid tiltakozását. Van 
pénzed, nem vagy szegény, de egyre 
csak többet és többet szeretnél. (…) 
Meg tudom érteni, hogy vannak, 
akikre nyomást gyakoroltak, és nem 
tudták, mit tegyenek, ezért aláírták. 
Vissza lehet még lépni és kimonda-
ni: megértettük, mit jelent a futball. 
Aki tiszteli a szurkolóit, azonnal ki-
lép” – üzente tegnap az UEFA első 
embere a Szuperliga alapítóinak.

FO
RR

ÁS
: 

UE
FA

.C
O

M

 » RÖVIDEN

Kikapott a Rapid a Craiovától
A rájátszásban először szenvedett 
vereséget a Rapid másodosztályos 
labdarúgócsapata: a feljutásra 
pályázó bukaresti „vasutasok” 
1-0-ra kaptak ki hétfő este a 
Craiovai U 1948 vendégeként a 
Liga 2 playoffj  ának negyedik for-
dulójában. Az oltyánok ezáltal az 
összetettben is átvették a vezetést: 
45 pontjuk van, míg a giulești-i 
gárda 42-nél tart. Aznap nyert 
4-0-ra a Mioveni a Temesvári ASU 
Poli ellen hazai pályán, miközben 
a Călărași az FK Csíkszeredától 
rabolt pontokat 2-1-gyel.
 
Magyarország és Románia is
Eb-t rendez
Az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) hivatalos honlapján jelen-
tette be, hogy Magyarország kapta 
meg a 2023-as U17-es Európa-baj-
nokság rendezési jogát, míg az U19-
esek kontinenstornájának 2025-ben 
Románia lesz a házigazdája. Ma-
gyarország, mint ismeretes, idén az 
U21-es korosztályos tornát rendezi 
Szlovéniával közösen.
 
München, Bilbao és Dublin
haladékot kapott
Az Európai Labdarúgó-szö-
vetség (UEFA) hétvégéig adott 
haladékot a június 11-én kez-
dődő Európa-bajnokság három 
rendező városának, München-
nek, Bilbaónak és Dublinnak, 
hogy döntsön a nézők esetleges 
beengedéséről – írja az MTI. Az 
UEFA eredetileg a végrehajtó 
bizottság hétfői üléséig várta a 
szükséges garanciákat, de most 
újra kitolta a határidőt. Az UEFA, 
mint ismeretes, azt szeretné, 
ha minden helyszínen legalább 
korlátozott létszámban jelen le-
hetnének szurkolók, ugyanakkor, 
ha ez nem lehetséges, az nem 
jár automatikusan a rendezési 
jog elvesztésével. A többi kilenc 
társrendező már az első, április 
7-ei határidőig jelezte, hogy az 
adott helyszíneken mennyi nézőt 
szándékozik beengedni, közülük 
egyedül Budapest vállalta a telt 
házas rendezést, Bukarest a 25 
százalékost választotta. A német 
szövetség azt szerette volna, hogy 
a lelátó egyötödét tölthessék meg 
szurkolók, ehhez azonban nem 
kapta meg a szükséges politikai 
támogatást. Münchenben a ma-
gyar válogatott is pályára lépne a 
házigazda németek ellen.




