
azért sok vita volt, pl. a 2000-es Eb-n 
Del Pieróé volt, Totti akkor 20-asban 
játszott, de a hat évvel későbbi vébét 
a római legenda 10-esben, Del Piero 
pedig 7-esben nyerte meg. Általában 
3-as volt a hátvéd Giacinto Facchetti 
is, de az 1968-as olaszországi Eb-n 
a győztes házigazdák csapatkapitá-
nyaként 10-esben szerepelt, a csatár 
Pietro Anastasi pedig 2-esben.

Az egy-egy válogatottban hosszú 
évekig stabil játékosok is váltottak 
mezszámot a nagyobb tornákon, egy 
példa: 1992-ben a holland Dennis 
Berg kamp 7-es (azon az Eb-n Van Bas-
ten a 9-est, Kieft  pedig a 12-est kapta), 
1996-ban és 2000-ben 10-essel szere-
pelt az Eb-n, akár az 1994-es vb-n, de 
1998-ban már 8-as volt. Csapattársán, 
Frank Rijkaardon a 88-as Eb-n 17-es, 
négy évvel később 8-as, az olaszorszá-
gi (1990) és az amerikai (1994) világ-
bajnokságon pedig 3-as mez feszült.

Általában az a módi, hogy az igazi 
nagy vezéregyéniségek a klubjukban 
és a válogatottban is ugyanazt a szá-
mot követelik ki maguknak. Néhány 
éve az angol válogatottnál eldöntöt-
ték, hogy visszatérnek az 1-től 11-ig 
tartó, klasszikus számozáshoz a 
selejtezőkön és a barátságosokon is 
úgy, hogy a nevek is szerepelnek a 
mez hátán, tehát a kezdőcsapat ki-
hirdetése után, a bemelegítés alatt 
kerültek fel a számok és a nevek a 

trikókra. Ha már angolok, két érde-
kességet hadd említsünk meg róluk: 
az idei Eb-n eddig eleinte csak epi-
zódszerepet kapó, de az ukránoknak 
szép gólt fejelő Jordan Henderson 
azért 8-as, mert klubjának korábbi 
ikonja, Steven Gerrard is ezt viselte 
a Liverpoolban – egyébként a vb-ken 
és Eb-ken Gerrard 4-esben játszott, 
Henderson pedig tíz éve, hogy 14-es 
a Poolban. A másik érdekesség pedig 
az eddig három gólt szerző Raheem 
Sterlinghez kapcsolódik: a szélvész-
gyors futballista alkarján egy olyan 
tetoválás van, amelyen egy gyerek 
10-es mezben, hóna alatt labdával a 
londoni Wembley Stadion előtt áll. 
Nem nehéz ebből kitalálni a Wemb-
leytől nem messze felnőtt Sterling 
álmát, aki a klubjaiban nem 10-es (a 
Liverpoolban a 31-est viselte, a Man-
chester Cityben a 7-es az övé), de a 
válogatottban az ikonikus mezszám 
feszül rajta. Az álma megvalósult, hi-
szen 10-esben már többször is pályá-
ra lépett a Wembleyben, de talán még 
betetőzhet egy Eb-győzelemmel is.

Képek forrása: Katona Zoltán 
Párizstól Bécsig – A labdarúgó Eu-
rópa-bajnokságok rövid története 
című kötete (Székelyudvarhely, 2012)

A játékoskeretek nagysága 

1980-ban lett meghatározott, számszerű keret és mezszámozás az Eb-ken: 
abban az évben huszonkettő lett a benevezhető és mezszámozható játé-
kosok száma, 1984 és 1992 között húsz, 1996-ban és 2000-ben huszonkét 
futballista utazhatott ki egy csapatban, 2004-től voltak a 23-as keretek, 
egészen idénig, amikor is az eddigi 23 helyett 26 játékosból állhat egy-egy 
válogatott, egy meccsre viszont ugyanúgy 23 futballistát lehet nevezni (a 
kispadon maximum 12 cserejátékos ülhet).
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• A következő évtől kezdődően két országos lefedettségű televíziós csa-
tornán is követni lehet a román labdarúgó-válogatott mérkőzéseit. Az el-
múlt években a találkozókat a Pro TV sugározta, amely azonban lemaradt 
a 2022–2025-ös időszakra érvényes közvetítési jogokról.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

M últ hónapban zajlottak a 
tárgyalások és került sor 
arra a licitre, amelyen a 

román labdarúgó-válogatott követ-
kező négy évre vonatkozó mérkő-
zéscsomagját lehetett megszerez-
ni. A román csapat szereplését az 
elmúlt években a Pro TV-n lehetett 
fi gyelemmel követni, amelynek ez 
év végéig tart a szerződése, azaz a 
válogatottnak a 2022-es katari világ-
bajnokság selejtezőiből hátramaradt 
hét mérkőzését még élőben közvetí-
ti. Az egyik legnagyobb román csa-
torna – amely a jelenleg zajló Euró-
pa-bajnokság összes találkozóját 
sugározza – a következő években is 
közvetítette volna Románia válo-
gatottjának selejtezőmeccseit, így 
újabb ajánlatot nyújtott be, ezt azon-
ban elutasították.

A Gsp.ro sportportál információi 
szerint a tárgyalásoknak két másik 
országos lefedettségű csatorna lett 
a nyertese, az Antena 1 és a Prima 
TV, amelyek az utóbbi időben egy-
re nagyobb hangsúlyt fektetnek a 
sportprogramokra és közvetítések-
re. Az Antena 1 legutóbb 2013-ban 
sugározta a román válogatott hazai 

selejtezőmeccseit, ezután azonban 
teljesen felszámolta sportrészlegét, 
még sporthíreket sem közölt, másfél 
éve azonban erősen újraszervező-
dött. A Prima TV-t tavaly vásárolta 
meg az 1. Liga televíziós közvetíté-
seit birtokló Clever Media, és hama-
rosan elkezdett labdarúgó-mérkő-
zéseket közvetíteni, tavaly nyáron 
az FCSB Európa Liga-selejtezőit, 
idén pedig a román ifj úsági, U23-as 
csapat barátságos találkozóit tűzte 
műsorra.

A két csatorna a 2022 és 2025 kö-
zötti időszakban a román nemzeti 
együttes több mint 30 mérkőzését 
közvetítheti, amelybe a 2024-es né-
metországi Európa-bajnokság és a 
2026-os amerikai–kanadai–mexikói 
közös rendezésű világbajnokság 
selejtezői, illetve a Nemzetek Ligája 
következő két idénye (2022 és 2024) 
tartozik bele. A két csatorna azon-

ban nem fogja közösen közvetíteni a 
találkozókat, hanem miután minden 
évben kitűzik a mérkőzések időpont-
ját, választanak a meccsek közül, az 
Antena 1-nek lesz elsőbbsége. A ro-
mán válogatott első mérkőzéseit jö-
vő évben a Nemzetek Ligája június-
tól szeptemberig tartó új idényéből 
közvetíti a két csatorna.

Az Európa-bajnokság után a 
következő nagy labdarúgótorna a 
katari világbajnokság lesz, amelyet 
kevesebb mint másfél év múlva ren-
deznek. A rendhagyó módon őszi-té-
li időszakban zajló csúcsesemény 
időpontja november 21. – december 
18. A torna mérkőzéseit a román 
közszolgálati csatorna, a TVR birto-
kolja, amely a román olimpiai csapat 
meccseit is közvetíti a nyári tokiói já-
tékokon, ahol a csoportkörben Hon-
duras, Új-Zéland és Dél-Korea ellen 
játszik.

Tévéközvetítőt cserél 
a román futballválogatott

A 2022 és 2025 közötti időszakban a román válogatott több mint 30 mérkőzését közvetítik  ▴  FORRÁS: 123RF.COM

Az 1996-os német–cseh finálé 
hőse, a 20-as számú mezben, 
csereként beállt Oliver Bierhoff 
két gólt szerezve döntötte el 
a mérkőzést

A román válogatott mérkőzései 2022 és 2025 között 

Nemzetek Ligája: 2022. június–szeptember (6 mérkőzés).
Eb-selejtezők: 2023. március–november (8 vagy 10 mérkőzés).
Európa-bajnoki pótselejtezők: 2024. március (ha eljut odáig).
Nemzetek Ligája: 2024. szeptember–november (6 mérkőzés).
Világbajnoki selejtezők:  2025. március–november (8 vagy 10 mérkőzés).
Világbajnoki pótselejtezők:  2026. március (ha eljut odáig).




