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• A Szuperliga megalakulására válaszul az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) hétfőn bejelentette, hogy elfogadta a Bajnokok Ligája reformjá-
ra vonatkozó javaslatot, így a sorozat 2024-től új formátumban zajlik. A 
szervezet súlyos szankciókat helyezett kilátásba azokkal a klubokkal és 
játékosokkal szemben, akik részt vesznek az új európai elitsorozatban.

SZÉKELY SPORT-ÖSSZEÁLLÍTÁS

A hétfőn délután bejelentett 
módosításról már korábban 
lehetett értesülni, miszerint 

három év múlva a jelenlegi 32 he-
lyett 36 csapat szerepel majd a konti-
nens legrangosabb klubsorozatának 
főtábláján, a négycsapatos csoporto-
kat egy nagy tabella váltja fel, és a 
hat helyett tíz találkozót játszik majd 
minden részvevő különböző ellenfe-
lekkel. Az első nyolc automatikusan 
a nyolcaddöntőbe jut, a 9–24. helye-
zettekre pedig rájátszás vár a legjobb 
tizenhat közé kerülésért. A nyolcad-
döntős mezőny a folytatásban az ak-
tuális formában, egyenes kieséses 
szakaszban, oda-visszavágó alapon 
játszik a végső győzelemért.

Aleksander Ceferin, az UEFA 
elnöke a spanyol Marca című napi-
lapnak adott interjújában úgy nyi-
latkozott, egy korszerű és vonzó BL-
en dolgoznak, amelyben mindenki 
részt vehet és bárki megnyerheti. 
Kijelentette, nincs kétsége afelől, 
hogy a sorozat sikeres lesz, ha kell, 
a Szuperligáról szóló megállapodást 
aláíró tizenkét klub nélkül is végig 
fogják vinni a reformot. „A Bajnokok 
Ligája ezen klubok nélkül is lejátsz-
ható. Európában rengeteg jó csapat 

létezik. Velük vagy nélkülük, de lesz 
BL.” Ceferin bízik abban, hogy a 
Szuperligára egyelőre nemet mondó 
francia és német klubok kitartanak 
jelenlegi álláspontjuk mellett.

A sportvezető élesen kritizálta a 
Szuperliga vasárnapi életre hívását, 
és súlyos szankciókat helyezett ki-
látásba. Az új elitbajnokság létreho-
zását néhány „kapzsiságtól vezérelt 

klub szégyenteljes kezdeményezésé-
nek” nevezte, illetve úgy fogalmazott, 
hogy a lépés „a labdarúgás szerelme-
seinek arcul köpése”. Egyúttal meg-
erősítette, hogy a Szuperliga klubjai-
ban játszó futballisták nem vehetnek 
majd részt olyan nemzetközi esemé-
nyeken, mint a világbajnokság vagy 
az idei Európa-bajnokság. Ceferin 
megjegyezte, az UEFA jogászai már 

vizsgálják a lehetséges szankciókat, 
az ő személyes álláspontja pedig az, 
hogy az érintett játékosokat minden 
olyan versenysorozattól el kell tiltani, 
amely a szervezet égisze alatt zajlik. 
Továbbá akár már a Bajnokok Ligája 
mostani idényéből kizárhatják azo-
kat a csapatokat, amelyek bejelentet-
ték részvételüket a Szuperligában. Az 
UEFA végrehajtó bizottságának dán 
tagja, Jesper Möller egy helyi adónak 
hétfőn azt mondta, a kluboknak, me-
lyek közül három – a Real Madrid, a 
Manchester City és a Chelsea – elő-
döntős, azonnal menniük kell. „Még 
ki kell találnunk, hogyan fejezzük be 
a mostani BL-évadot” – mondta Möl-
ler, hozzátéve, hogy pénteken, a tes-

tület rendkívüli ülésén születhet meg 
a csapatok kizárásáról szóló döntés.

Közben az Európai Szuperliga 
(ESL) 12 alapító klubja tárgyalásra 
hívta az Európai (UEFA) és a Nemzet-
közi Labdarúgó-szövetséget (FIFA). 
A Gianni Infantino FIFA- és Aleksan-
der Ceferin UEFA-elnöknek küldött 
levélben az ESL arról tájékoztatta a 
két sportvezetőt, hogy jogi lépések 
történtek az új szervezet megvédése 
érdekében, valamint azt szeretnék, 
hogy közösen megvitassák az új 
versenysorozat részleteit, és hogy az 
miképpen illeszthető a futball gaz-
dasági rendszerébe. „Nem arra törek-
szünk, hogy a Bajnokok Ligáját lecse-
réljük, hanem hogy versenyezzünk 
vele, és hogy emellett létezzünk” – 
olvasható a levélben.

Mint ismert, az új elitbajnokságot 
hat angol – Manchester United, Arse-
nal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, 
Manchester City –, három olasz – Ju-
ventus, AC Milan, Internazionale – 
és három spanyol – Real Madrid, FC 
Barcelona, Atlético Madrid – sztár-
klub hozta létre. A húszcsapatos so-
rozatnak 15 állandó részvevője lenne, 
további öt együttes pedig az előző 
szezon eredményei alapján csatlakoz-
hatna. A tervek szerint akár már idén 
augusztusban két tízcsapatos cso-
portban elkezdődnének a küzdelmek, 
minden gárda otthon és idegenben is 
találkozna valamennyi riválisával, az 
első három egyenesen a negyeddöntő-
be jutna, míg a negyedik és ötödik he-
lyezettek egymással küzdenének meg 
a fennmaradó két helyért. Onnantól 
oda-visszavágós alapon folytatódna 
a sorozat, majd május végén semleges 
helyszínen tartanák a döntőt.

16.15 Labdarúgás, OTP Bank Liga: MTK Budapest–Kisvárda (M4 Sport)
16.45 1. Liga: FC Argeș–Chindia (Digi 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
18.30 Labdarúgás, OTP Bank Liga: Diósgyőr–Puskás Akadémia (M4 Sport)
19.00 1. Liga: Botoșani–Craiova (Digi 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)
19.30 Serie A: Milan–Sassuolo (Digi 4, Telekom Sport 2, Look Sport 2)
20.00 Premier League: Tottenham–Southampton (Eurosport 1 Ro)
21.00 Labdarúgás, OTP Bank Liga: Mezőkövesd–Fehérvár (M4 Sport)
21.15 Labdarúgás, OTP Bank Liga: Paks–Honvéd (M4 Sport +)
21.30 1. Liga: Sepsi OSK–Kolozsvári CFR (Digi 1, Telekom 1, Look Sport +)
21.45 Serie A: Juventus–Parma (Digi 2, Telekom Sport 2, Look Sport)
21.45 Serie A: Spezia–Inter (Digi Sport 4, Telekom Sport 3, Look Sport 2)
22.15 Premier League: Aston Villa–Manchester City (Eurosport 1 Ro)
23.00 La Liga: Cádiz–Real Madrid (Digi 3, Telekom Sport 4, Look Sport 3)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Újrakezdődött a sakkvilágbajnok-jelölti torna
Több mint egy év szünet után a 8. fordulóval folytatódott a sakkvilágbaj-

nok-jelöltek jekatyerinburgi tornája, amelyet a koronavírus-járvány miatt 
szakítottak félbe tavaly az orosz városban. Az újrakezdés nyitónapján a 
két éllovas nagymester közül Maxime Vachier-Lagrave kikapott az ame-
rikai Fabiano Caruanától, így az eddig a franciával holtversenyben első 
orosz Jan Nyepomnyascsij immár egyedül vezet, mivel remizett a holland 
Anish Girivel. Döntetlennel zárult a nyolcfős mezőny két kínai szereplője, 
Vang Hao és Ting Li-zsen közötti parti is, míg Nyepomnyascsij honfi-
társainak csatájában Kirill Alekszejenko diadalmaskodott Alekszandr 
Griscsuk felett. Az 500 ezer euró összdíjazású, 14 fordulós verseny első 
helyezettje lesz a norvég világbajnok Magnus Carlsen kihívója. A páros 
mérkőzésre november 24. és december 16. között Dubajban kerül sor.

• RÖVIDEN 

A z Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) hivatalos honlapján 

jelentette be, hogy Magyarország 
kapta meg a 2023-as U17-es Euró-
pa-bajnokság rendezési jogát, míg az 
U19-esek kontinenstornájának 2025-
ben Románia lesz a házigazdája. A 
közlemény szerint 2022-ben Izrael, 
2023-ban Magyarország, 2024-ben 
Ciprus ad majd otthont az U17-es Eu-
rópa-bajnokságnak. Az U17-es Eb-n 

2015 óta 16 válogatott vesz részt, a 
csapatok négy darab négyes cso-
portban küzdenek meg a negyed-
döntővel kezdődő egyenes kieséses 
szakaszba való továbbjutásért. Az 
UEFA több másik korosztályos tor-
na rendezőjéről is döntött: az U19-es 
kontinensviadal 2022-ben Szlová-
kiában, 2023-ban Máltán, 2024-ben 
Észak-Írországban, 2025-ben Romá-
niában lesz.

A következő Európa-bajnokságok 
és helyszíneik. Férfi  U17-es Eb: 2022 
– Izrael, 2023 – Magyarország, 2024 
– Ciprus. Női U17-es Eb: 2022 – Bosz-
nia-Hercegovina, 2023 – Észtország, 
2024 – Svédország, 2025 – Feröer. 
Férfi  U19-es Eb: 2022 – Szlovákia, 
2023 – Málta, 2024 – Észak-Írország, 
2025 – Románia. Női U19-es Eb: 2022 
– Csehország, 2023 – Belgium, 2024 
– Litvánia, 2025 – Fehéroroszország.

Magyarország és Románia is Eb-t rendez

A z Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) hétvégéig adott haladé-

kot a nyári Európa-bajnokság három 
rendező városának, Münchennek, 
Bilbaónak és Dublinnak, hogy dönt-
sön a nézők esetleges beengedésé-
ről. Az UEFA eredetileg a végrehaj-
tó bizottság hétfői üléséig várta a 
szükséges garanciákat, de most újra 
kitolta a határidőt.

Azt szeretnék, ha minden helyszí-
nen legalább korlátozott létszámban 
jelen lehetnének szurkolók, ugyan-

akkor ha ez nem lehetséges, az nem 
jár automatikusan a rendezési jog el-
vesztésével. A többi kilenc társrende-
ző már az első, április 7-ei határidőig 
jelezte, hogy az adott helyszíneken 
mennyi nézőt szándékozik beenged-
ni, közülük egyedül Budapest vállal-
ta a telt házas rendezést, Bukarest a 
25 százalékost választotta. A német 
szövetség azt szerette volna, hogy a 
lelátó egyötödét tölthessék meg szur-
kolók, ehhez azonban nem kapta meg 
a szükséges politikai támogatást. 

Münchenben a magyar válogatott is 
pályára lépne, ugyanis a németek ott 
fogadják mindhárom csoportellen-
felüket, így a címvédő portugál és a 
világbajnok francia válogatottat is.

A kontinensviadalt június 11. 
és július 11. között Európa tizenkét 
nagyvárosában – Budapesten, Lon-
donban, Münchenben, Bakuban, 
Szentpéterváron, Rómában, Kop-
penhágában, Bukarestben, Amsz-
terdamban, Dublinban, Bilbaóban 
és Glasgow-ban – rendezik meg.

München, Bilbao és Dublin haladékot kapott

BL-reform a Szuperliga ellen
Hiába az UEFA fenyegetése, kitartanak az új elitsorozat létrehozása mellett

Megreformálják a Bajnokok Ligáját, 
de lehet, hogy már késő lesz?

▾  FORRÁS: UEFA




