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• Pénteken elkezdődik 
a változatlanul tizenkét 
együttest felvonultató 
magyar élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokság (NB I.) 
2021–2022-es szezonja, 
melynek során alkalmaz-
zák a videobíró-rendszert 
(VAR).

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A hétvégi nyitófordulóban a 
nemzetközi porondon érde-
kelt két csapat, a kupagyőztes 

Újpest FC és a bajnoki ezüstérmes Pus-
kás Akadémia mérkőzik meg egymás-
sal. A címvédő Ferencváros a Kisvár-
da ellen kezdi az új idényt, az újoncok 
közül a Gyirmót az MTK-t fogadja, míg 
a Debrecen a Budapest Honvéd ottho-
nába látogat. A 2021–2022-es szezon 
első nagy rangadóját már augusztus 
első hétvégéjén, a második forduló-
ban megrendezhetik, amennyiben az 
európai kupaszereplés miatt nem kö-
vetkezik be halasztás: ekkor csapna 
össze először a legutóbb bronzérmes 
Mol Fehérvár és a legutóbbi három 
idényben győztes Ferencváros. Az el-
ső fővárosi derbit szeptember végén, a 
7. fordulóban játsszák, a Ferencváros 
az Újpestet fogadja.

Az őszi szezon július 30-ától de-
cember 18-áig tart, a tavaszi 2022. ja-
nuár 29-én kezdődik és május 14-én 
végződik. A bajnokság lebonyolítása 
nem változott, 33 fordulót, vagyis 
három 11 fordulóból álló kört játsza-
nak egymással a csapatok.

A Magyar Labdarúgó-szövetség 
(MLSZ) már 2019 augusztusában 
megtette a videobíró-rendszer beve-
zetéséhez szükséges első lépéseket, 
és eredetileg már az előző idényben 
szerette volna alkalmazni a techno-
lógiát, a koronavírus-járvány miatt 

azonban a rendszer bevezetése egy 
évet csúszott. A projekt során az NB 
I-ben szereplő csapatok stadionjait 
technikailag alkalmassá kellett tenni 
a VAR fogadására, ki kellett válasz-
tani a FIFA által akkreditált cégek 
közül azt, amely biztosítja a rendszer 

technikai hátterét, továbbá kiképezni 
a játékvezetőket, illetve módosítani a 
magyar szövetség vonatkozó szabály-
zatait. Az MLSZ az élvonal következő 
idényére indulási jogot szerzett sport-
szervezetek stadionjait infrastruktu-
rális szempontból felülvizsgálta, és 
a szükséges fejlesztéseket májusig 
minden létesítményben elvégezte.

A VAR-buszokban hárman ülnek 
majd, a videobíró, a videobíró-asz-
szisztens, valamint a visszaját-
szás-kezelő operátor. Videobírónak 
összesen 16, videobíró-asszisztens -
nek 15 főt képeztek ki. A videobíró ki-
zárólag abban az esetben javasolhat 
felülvizsgálatot a mérkőzés játékve-
zetőjének, ha a rendelkezésére álló 
kameraképek számára nyilvánvaló 
és egyértelmű hibát mutatnak. Ezt a 
játékvezetői kommunikációs rend-
szeren keresztül jelzi a bírónak, aki 
a felülvizsgálat során részére bemu-
tatott képanyag alapján jóváhagyja 
vagy megváltoztatja eredeti döntését. 
VAR-buszból jelenleg három van, így 
ezentúl egy nap legfeljebb három 
mérkőzést tudnak megrendezni a 
magyar élvonalban. A rendszer elin-
dításával nem szűnnek meg teljesen 
az esetleg hibás játékvezetői dönté-
sek, ám a súlyos hibákat reményeik 
szerint ki lehet majd szűrni vele.

Labdarúgó NB I., az 1. forduló 
menetrendje: pénteken 19.15-től Pak-
si FC–Mezőkövesd, 21.30-tól Gyirmót 
FC Győr–MTK Budapest; szombaton 
18.45-től Ferencváros–Kisvárda, 21 
órától Budapest Honvéd–Debreceni 
VSC; vasárnap 18.45-től Zalaegersze-
gi TE–Mol Fehérvár, 21 órától Újpest 
FC–Puskás Akadémia. A mérkőzése-
ket továbbra is az M4 Sport csator-
nán lehet fi gyelemmel követni.

Hétvégén videobíróval rajtol az NB I.
Változatlan maradt a bajnokság lebonyolítása

N Á N Ó  C S A B A  

A jövő focija?

A labdarúgás történetében kevés lényegi szabálymódo-
sítás született, olyan pedig pláne nem, ami gyökere-

sen forradalmasította volna a sportágat. Ennek így is kell 
lennie, hiszen ha nem tartanánk magunkat a hagyomá-
nyokhoz, nem futballnak hívnánk ezt a sportot.

A 19. század közepén is 11 játékos kergette a pályán 
a labdát, és ez valószínűleg még sokáig így lesz. Ugyan-
akkor például cserére a kezdetekben nem volt lehetőség, 
sárga vagy piros lap sem mindig létezett, nem beszélve a 
VAR (videobíró) rendszerről, ami az utóbbi évtizedek egyik 
legjelentősebb újdonsága a labdarúgást illetően. Ám úgy 
tűnik, még ez sem elég ahhoz, hogy a foci is lépést tartson 
a korral, amiben élünk, így aztán a sportág vezetői újabb 
szabálymódosításokon törik a fejüket.

Az UEFA elég váratlanul jelentette be a közelmúltban, 
hogy eltörlik az idegenben lőtt gólok szabályát. A Bajno-
kok Ligájában, ha egy meccs összesítésben döntetlenre 
áll, többé nem számít, ki lőtt több gólt idegen pályán, 
hanem hosszabbítás következik. Ennek első kedvezmé-
nyezettje éppen a Kolozsvári CFR lett: ha marad a régi 
szabály, szégyenszemre búcsút mondhatott volna a 
nemzetközi kupáknak.

Nemrégiben Future of Football Cup (A Labdarúgás 
Jövője Kupa) néven egy utánpótlástornát rendezett a 

Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) azzal a céllal, 
hogy felmérje, milyen hatással lennének a mérkőzésekre 
a szervezet által elképzelt új szabályok. Ha ezek hiva-
talosan is életbe lépnének, több téren is befolyásolnák 
a játék menetét, és a FIFA egyértelmű célja a sportág 
gyorsítása és tisztábbá tétele.

Az első, talán legfontosabb változtatás a játékidőt 
érinti. Nem meglepő, hiszen éppen a foci az a sportág, 
ahol a leggyakrabban fordulnak elő időhúzások, holtidők, 
szimulálások, görcsök és minden egyéb, amivel az ellen-
felet ki lehet zökkenteni a ritmusból. Most arra gondoltak, 
hogy az eddigi 90 percet futóórával mért kétszer 30-ra 
változtatnák, de úgy, hogy minden játékmegszakításnál 
megállítják az órát. Egyéb sportágakban (kézilabda, te-
remlabdarúgás) ez nagyon jól működik, és vélhetően ettől 
sokkal dinamikusabbá válna a játék.

Egy másik szabálymódosítás a cserelehetőségeket 
érintené. Eddig egy csapat összesen hármat cserélhet, 
ezt a számot a koronavírus-járvány miatt ötre emelték. 
Jelenleg azt tanulmányozza a FIFA, megoldható-e, hogy 
játék közben korlátlan mennyiségű cserét hajtsanak végre 
a csapatok, mint mondjuk a kézilabdában.

Az is felmerül, hogy a szabálytalanságokat szigorúb-
ban büntessék. Ha jelenleg két sárga lap után állítanak ki 
egy játékost, az új szabályok szerint egy sárgáért ötperces 
kiállítás járna, tehát a vétkes játékos csapata emberhát-
rányban játszik ebben az időszakban. A szövetség azt 
reméli, hogy ezzel az új elképzeléssel kisebb lenne a 
durva – lapot érő – belemenések száma.

Az már régebben felvetődött, hogy változtassanak a 
bedobásokon. Ami már nem lenne kizárólag bedobás, 

hanem lehetne berúgás is. A terv szerint ugyanis ha 
a labda elhagyja az oldalvonalat, a jövőben a játékos 
dönthet, hogy kézzel vagy lábbal hozza játékba. Így, 
amennyiben az ellenfél tizenhatosának közelében 
menne ki a labda, ez gyakorlatilag egy szöglettel vagy 
szabadrúgással érne fel, és ez mindenképpen a támadó 
csapat javára válna. A játék gyorsítását szolgálná az a 
szabály is, hogy a játékos szabadrúgás esetén önmagát 
hozhassa játékba. Ugyanez lenne a megoldás a szög-
leteknél és az oldalvonalról játékba hozott labdákkal 
kapcsolatban is.

A FIFA legendásan konzervatív szerv, nagyon nehezen 
változtatnak a bevett szokásokon, szabályokon. Bár az 
említett utánpótlástornán kipróbálták a módosításokat, 
ezáltal egy új jövőképet vázolva fel a labdarúgás számára, 
hivatalosan cáfolják, hogy ilyen jellegű szabálymódosí-
tások terítékre kerültek volna. Ugyanakkor a holland csa-
tárlegenda, Marco van Basten ennél is tovább ment: úgy 
véli, a futball szabályalkotóinak meg kellene fontolniuk a 
lesszabály eltörlését! Szerinte főleg a VAR bevezetése óta 
jelent komoly problémát a szabály, ugyanis minden kicsit 
is kérdéses esetben a technikai segítséghez kell fordulni, 
és ez jelentősen csökkenti a játékidőt. A korábbi kiváló 
csatár megjegyezte, jó példa lehet a futball számára a 
gyeplabda, amelyben fokozatosan osztották fel a pályát 
részekre, és csak a leghátsó negyedben lehet alkalmazni 
a lesszabályt.

Bárhogy is legyen, a labdarúgásra ráférne egy kis 
forradalmasítás. Nem másért, de a hazai bajnoki össze-
csapásokat nézve előfordul, hogy az ember belealszik az 
„izgalmakba”.

• J E G Y Z E T  

Az új bajnoki idényben helyes 
döntéseket hozhatnak a kétes 
helyzetekben
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