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• A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) végrehajtó bizottsága jóváhagyta 
a másod- és harmadosztályú bajnokságok 2021–2022-es szezonjának le-
bonyolítási rendszerét, utóbbi ligában jelentős változások lesznek. Újítá-
sokat vezetnek be az élvonalbeli bajnokságban is.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A 2. Ligában megtartották az 
előző szezonban bevezetett 
lebonyolítást. A július 31-én 

kezdődő bajnokságban húsz együt-
tes vesz részt, amelyek az alapsza-
kaszban 19 forduló keretében csak 
egyszer találkoznak egymással. Ezt 
követi a felsőházi rájátszás, ahova az 
első hat helyezett jut be, itt 10 fordu-
lót rendeznek, a csapatok oda-visz-
szavágókat játszanak. Az első és a 
második helyezett feljut az 1. Ligába, 
míg a harmadik és a negyedik osz-
tályozót játszik az élvonal alsóházi 
rájátszásának hetedik és nyolcadik 
pozícióban végzett csapatával. Az 
alsóházban tizennégy együttes lesz 
érdekelt, amelyek két hetes csoport-
ban csak egyszer mérkőznek meg 
egymással. A két csoport hatodik és 
hetedik helyezettje kiesik, a két ötö-
dik pedig osztályozón őrizheti meg 
helyét a másodosztályban.

A 3. Ligában idén is 100 csa-
pat indul, amelyeket tíz csoportra 
osztanak, mindegyikben tíz gárda 
szerepel. A lebonyolítási rendszert 

azonban jelentősen megváltoztat-
ták. A bajnokság augusztus 28-án 
rajtol, a csoportkörben mindenki 
mindenkivel kétszer játszik, így 18 
fordulót rendeznek. Ezt követően 
mindegyik csoportban felső- és 

alsóházi rájátszásban folytatódik 
a küzdelem. A playoffb  an az első 
négy helyezett kilenc forduló során 
háromszor találkozik egymással, a 
végén a csoportok első és második 
helyezettjei – azaz összesen húsz 

együttes – tíz párharcban oda-visz-
szavágó alapon játszanak a tovább-
jutásért. A nyerteseknek újabb öt 
párharcot rendeznek, ezek győztesei 
feljutnak a 2. Ligába. A playoutban 
a csoportok 5–10. helyezettjei vesz-
nek részt, amelyek tíz forduló kere-
tében oda-visszavágót játszanak. 
Mindegyik csoportban az utolsó 
két helyen végzett csapat kiesik, de 
melléjük csatlakozik a leggyengébb 
pontszámmal rendelkező negyedik 
helyezett is.

Az élvonalbeli bajnokságra vonat-
kozóan is fontos döntéseket hoztak. A 
július 16-án kezdődő új szezonban a 
kluboknak már csak egy 21 év alatti 
játékost kell kötelezően a pályára 
küldeniük a mérkőzéseken, nem pe-
dig kettőt, mint az elmúlt idényben. 
Ellenben a klubvezetőknek 2022-től 
költségvetésük 5, 2023-tól 6,5, 2024-
től pedig 7,5 százalékát saját utánpót-
lásközpontjukra kell fordítaniuk. A 
videobíró bevezetése kapcsán a szö-
vetség 280 ezer euróval járul hozzá a 
projekthez, ezt a másik két fél, a lab-
darúgóliga és a televíziós közvetítése-
ket birtokló cég is elfogadta. A tervek 
szerint július 5-én megkezdődhet a já-
tékvezetők felkészítése, így az 1. Liga 
felsőházi rájátszásában, jövő év tava-
szán alkalmazhatják a technológiát.

Mindhárom bajnokságot érintő ha-
tározat, hogy júliustól a stadionok az 
eddigi 25 helyett 50 százalékos kihasz-
náltsággal működhetnek. A szurkolók 
ezt már július 10-én, a bukaresti Nem-
zeti Arénában rendezendő szezonnyi-
tó Szuperkupa-mérkőzésen kihasznál-
hatják, amikor a bajnoki címvédő CFR 
és a kupagyőztes Craiova küzdenek 
meg a szezon első trófeájáért.

A bajnoki és kupamérkőzése-
ken a csapatok továbbra is öt cserét 
tudnak végrehajtani, három játék-
megszakítás közben. Az európai 
szövetség iránymutatását követve 
az egyenes kieséses szakaszban 
rendezendő találkozókon eltörlik az 
idegenben szerzett gólok szabályát.

H osszabbítást, öngólt, kihagyott 
büntetőket és eddig nem ta-

pasztalt drámát hozott a labdarúgó 
Európa-bajnokság nyolcaddöntőjé-
nek hétfői játéknapja: a spanyolok a 
ráadásban gyűrték le a horvátokat, 
míg a svájciak kétgólos hátrányból 
felállva büntetőkkel ejtették ki a 
franciákat.

A spanyolok ritkán látott öngól-
lal kerültek nehéz helyzetbe a hor-
vátokkal szemben, a 20. percben 
Pedri a félpályáról, kb. 45 méterről 
adta haza a labdát, Unai Simon ka-
pus elrontotta az átvételt, a játékszer 
pedig a hálóba csorgott – ez volt az 
Eb kilencedik öngólja. Luis Enrique 
alakulata összekapta magát, még 
a szünet előtt Sarabia egyenlített, 
majd a fordítás is összejött, Azpili-
cueta és Ferran Torres góljaival a 77. 
percben 3–1-re vezettek. Amikor már 
biztosnak tűnt a spanyol továbbju-
tás, a rendes játékidő végén feltá-
madtak a horvátok, Orsic szépített, 
Pasalic pedig hosszabbításra men-
tette a találkozót. Moratáék végül a 
hosszabbításban újabb két találattal 
megnyerték az Eb eddigi legőrültebb 
és leggólgazdagabb meccsét Kop-
penhágában, és készülhetnek a ne-
gyeddöntőre.

Ekkor még senki sem gondolta, 
hogy a késő esti, a bukaresti Nemze-

ti Arénában rendezett francia–sváj-
ci csata mindezt túllicitálja. Ahogy 
azt várni lehetett, a franciák voltak 
a kezdeményezőbbek, de a svájciak 
is megmutatták, hogy nem csupán 
a statisztaszerepet vállalták: a 15. 
percben Seferovic fejesgóljával meg-
szerezték a vezetést. A franciákból 
hiányzott az átütő erő, így a szünetig 
több gól nem született. Az 55. perc-
ben nagy esélyt kapott Svájc, a VAR 
segítségével tizenegyeshez jutott, 
mely által kettőre növelhette volna 
előnyét, ám Rodríguez jobb alsóba 
tartó lövését kivédte Lloris.

Ez a hárítás óriási löketet adott 
társainak, pillanatok alatt megfor-
dult a találkozó, a gallok Benzema 
révén nem csupán kiegyenlítettek, 
de át is vették a vezetést. A fordítás 
megnyugtatta a franciákat, a 75. 
percben Pogba 22 méterről óriási 
gólt akasztott a bal felsőbe. Két-
gólos előnyben túlságosan hamar 
hátradőltek a franciák, a 82. perc-
ben Seferovic szépített, és bár nem 
sokkal később Gavranovic gólját les 
miatt nem adták meg, a 90. perc-
ben érvényest szerzett, így jöhetett 
a hosszabbítás. A ráadásban egyik 
fél sem kockáztatott, és bár Mbappé 
előtt két gólszerzési lehetőség is adó-
dott, mindkettőt mellé lőtte. A kon-
tinenstorna első tizenegyespárbaja 

döntötte el, ki lesz ott a következő 
körben. Az ötödik párosig egyik fél 
sem hibázott, Mehmedi magabizto-
san értékesítette büntetőjét, Mbappé 
jobb sarokra tartó próbálkozását vi-
szont Sommer kiütötte. Svájc nagyon 
sokat tett azért, hogy ott legyen a 
legjobb nyolc között, és július 2-án 
Szentpéterváron a spanyolokkal ját-
szik majd.

Az előző Eb győztese, Portugália, 
valamint ezüstérmese, Franciaor-
szág is a nyolcaddöntőben búcsú-
zott, ezt megelőzően hasonlóra 21 
éve, 2000-ben volt példa, akkor az 
1996-ban győztes Németország és 
döntős Csehország esett ki már a ne-
gyeddöntő előtt.

Labdarúgó Európa-bajnokság, 
nyolcaddöntő: Horvátország–Spa-
nyolország 3–5 – hosszabbítás után 
(1–1, 3–3, 3–5), gólszerzők Pedri (20., 
öngól), Orsic (85.), Pasalic (90+2.), 
ill. Sarabia (38.), Azpilicueta (57.), 
Ferran Torres (77.), Morata (100.), 
Oyarzabal (103.); Franciaország–
Svájc 3–3 (0–1, 3–3), büntetőkkel 
4–5, gólszerzők Benzema (57., 59.), 
Pogba (75.), illetve Seferovic (15., 
81.), Gavranovic (90.). Az Anglia–Né-
metország és a Svédország–Ukrajna 
mérkőzés lapzárta után ért véget.

Zátyi Tibor

Drámai csatákban búcsúzott a két vb-döntősMessi vezérletével nyert Argentína
A Brazíliában zajló labdarúgó Copa América csoportkörének utolsó 
játéknapján Argentína többek közt Lionel Messi két góljának és egy 
gólpasszának köszönhetően 4–1-re nyert Bolívia ellen, míg Uruguay 
1–0-ra legyőzte Paraguayt. A negyeddöntőben Argentína Ecuador ellen 
játszik az elődöntőbe jutásért, míg Bolívia a csoport utolsó helyén zár-
va kiesett. A házigazda brazil válogatott Chilével találkozik a legjobb 
nyolc között. Mivel Brazília és Argentína külön ágon van, így ameny-
nyiben eljutnak addig, a döntőben találkozhatnak egymással. Copa 
América, A csoport, 5. forduló: Bolívia–Argentína 1–4 (0–3), gólszerzők 
Saavedra 60., illetve Alejandro Gómez (6.), Messi (33., 42. – az elsőt 
tizenegyesből), Lautaro Martínez (65.); Uruguay–Paraguay 1–0 (1–0), 
gólszerző Cavani (21. – tizenegyesből). Az A csoport végeredménye: 
1. Argentína 10 pont, 2. Uruguay 7 pont, 3. Paraguay 6 pont, 4. Chile 5 
pont, 5. Bolívia 0 pont. A negyeddöntő párosítása: Argentína–Ecuador, 
Uruguay–Kolumbia, Brazília–Chile, Paraguay–Peru.

A címvédő Tampa szerzett előnyt a döntőben
A címvédő Tampa Bay Lightning 5–1-re legyőzte a vendég Montreal 
Canadienst az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) Stanley Ku-
pa-döntőjének első, hétfői mérkőzésén. Nyikita Kucserov és Brayden 
Point egyaránt három ponttal zárt. Az egyik csapat negyedik sikeréig 
tartó párharc román idő szerint csütörtök hajnalban folytatódik ugyan-
csak Tampában. Amióta a döntő az egyik csapat negyedik győzleméig 
tart (1939 óta), az első mérkőzések nyertese 61-szer lett bajnok és 
20-szor kapott ki a párharcban. Döntő, 1. mérkőzés: Tampa Bay Light-
ning–Montreal Canadiens 5–1 (1–0, 1–1, 3–0).

• RÖVIDEN 

12.50 Tenisz, Grand Slam-torna, Wimbledon (Eurosport 2)
13.10 Kerékpározás, francia körverseny, Tour de France (Eurosport 1)
19.00 Labdarúgás, felkészülés: Ferencváros–Dunaszerdahely (M4 Sport)

• 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  

Új lebonyolítási rendszer a 3. Ligában
Marad a százcsapatos bajnokság, jelentősen megnövelték a mérkőzésszámot

Minden eddiginél keményebb küzdelem várható a harmadosztályban   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó




