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Egy sportverseny szab¶alyait csal¶
asbiztosnak nevezzÄ
uk, ha nem tÄ
ort¶enhet meg,
hogy egy j¶at¶ekos vagy csapat garant¶
altan jobban j¶
ar egy sz¶
am¶
ara rosszabb
(kisebb er}ofesz¶³t¶essel el¶erhet}o) eredm¶eny bekÄ
ovetkez¶ese eset¶en. B¶
ar a csal¶
asbiztoss¶ag nem az egyetlen fontos elm¶eleti tulajdons¶
ag, a szab¶
alyrendszer
adott esetben ennek ellentmond¶o c¶elok el¶er¶es¶ere is szolg¶
alhat, vizsg¶
alata minden esetben szÄ
uks¶egesnek t}
unik. A cikkben n¶egy olyan esetet t¶
argyalunk,
amikor nem teljesÄ
ult ez a kÄovetelm¶eny. Megmutatjuk a tÄ
obbek kÄ
ozÄ
ott a k¶ezilabd¶aban alkalmazott, egym¶ast kÄ
ovet}
o csoportkÄ
orÄ
oket tartalmaz¶
o bajnoks¶
agok ÄosztÄonz¶es inkompatibilit¶as¶
at. Felt¶
arjuk az eur¶
opai labdar¶
ug¶
o kupasorozatok, az UEFA Bajnokok Lig¶
aja ¶es az UEFA Eur¶
opa Liga kvali¯k¶
aci¶
oj¶
anak k¶et probl¶em¶aj¶at. V¶egÄ
ul ismertetÄ
unk egy olyan labdar¶
ug¶
o-m¶erk}
oz¶est,
ahol mindk¶et csapat a dÄontetlen eredm¶enyben volt ¶erdekelt, kÄ
ulÄ
onben kiestek
volna. Minden alkalommal javaslatot teszÄ
unk egy olyan, az eredeti szab¶
aly
szellem¶ehez min¶el kÄozelebb ¶all¶o m¶
odos¶³t¶
asra, mely biztos¶³tja a rangsorol¶
as
csal¶asbiztoss¶ag¶at.
Kulcsszavak: sport, rangsorol¶
as, csal¶
asbiztoss¶
ag, mechanizmus tervez¶es.
JEL k¶
od: C44, D71, L83 . MSC k¶
od: 91A80, 91B14 .
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Bevezet¶
es

Egy sportverseny szab¶alyaival szemben felmerÄ
ul}
o term¶eszetes elv¶
ar¶
as, hogy
minden r¶esztvev}ot a megfelel}o ÄosztÄ
onz}
okkel l¶
asson el (Szymanski, 2003). Ennek egy eleme a csal¶
asbiztoss¶
ag: a j¶
at¶ekosok jobb teljes¶³tm¶enyÄ
uk r¶ev¶en soha
se kerÄ
ulhessenek h¶atr¶anyba, illetve megford¶³tva, rosszabb eredm¶eny(ek) r¶ev¶en
ne ¶erhessenek el kedvez}obb v¶egs}
o poz¶³ci¶
ot (Vaziri et al., 2018, Property II).2
Amennyiben ez a tulajdons¶ag nem teljesÄ
ul, az nem sz¶
and¶ekolt, kellemetlen
kÄ
ovetkezm¶enyekkel j¶arhat a szervez}
ok, dÄ
ont¶eshoz¶
ok sz¶
am¶
ara (Kendall ¶es Lenten, 2017; Csat¶o ¶es Petr¶oczy, 2018).
TÄobb j¶at¶ekelm¶eleti (Pauly, 2014; Vong, 2017) ¶es empirikus (Fornwagner,
2018; Lenten et al., 2018) tanulm¶
any foglalkozott azzal a probl¶em¶
aval, hogy
egy sz¶and¶ekos veres¶eggel nÄovelhet}
o lehet a bajnoks¶
ag megnyer¶es¶enek es¶elye,
vagy egy csapat a kÄovetkez}o szezonban val¶
osz¶³n}
uleg kedvez}
obb helyzetb}
ol indulhat. Mi a manipul¶aci¶ot egy sz}
ukebb ¶ertelmez¶esben haszn¶
aljuk, amikor
egy j¶at¶ekos vagy csapat garant¶
altan, minden kÄ
orÄ
ulm¶enyek kÄ
ozÄ
ott jobban
j¶
ar a gyeng¶ebb teljes¶³tm¶ennyel, a k¶es}
obb lej¶
atszand¶
o m¶erk}
oz¶esek okozta bizonytalans¶agot teljes eg¶esz¶eben ¯gyelmen k¶³vÄ
ul hagyva. Az els}
o megjelent
1 Be¶
erkezett:
2 Vaziri

2018. okt¶
ober 17. E-mail: laszlo.csato@uni-corvinus.hu.
et al. (2018) az axi¶
om¶
at win incentive n¶
even vezeti be.
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tanulm¶any ebben a t¶em¶aban minden bizonnyal Dagaev ¶es Sonin (2017) cikke,
melyben a szerz}ok a p¶arhuzamos egyenes kies¶eses ¶es kÄ
orm¶erk}
oz¶eses rendszerben zajl¶o bajnoks¶agok ÄosztÄonz¶es kompatibilit¶
as¶
anak k¶erd¶es¶et vizsg¶
alj¶
ak.
Csat¶o (2018i) az 1996-os labdar¶
ug¶
o-Eur¶
opa-bajnoks¶
ag selejtez}
oj¶et t¶
argyalja
ebb}ol a szempontb¶ol, m¶³g Csat¶o ¶es Petr¶
oczy (2018) a t¶ema els}
o magyar nyelv}
u
osszefoglal¶oja.
Ä
Hasonl¶o fogalmakat a kÄozgazdas¶
agtan sz¶
amos terÄ
ulet¶en t¶
argyaltak m¶
ar.
P¶eld¶aul Tasn¶adi (2008) eredm¶enye szerint az 1990 ¶es 2010 kÄ
ozÄ
otti magyar
orsz¶aggy}
ul¶esi v¶alaszt¶asokon egy p¶
artkoal¶³ci¶
o sz¶
am¶
ara h¶
atr¶
anyoss¶
a v¶
alhatott
a tagjaira leadott tÄobb szavazat. K¶
oczy ¶es Strobel (2009) azt mutatta meg,
hogy a tudom¶anymetri¶aban haszn¶
alt invari¶
ans m¶
odszer haszn¶
alata eset¶en egy
foly¶oirat m¶as u
¶js¶agokra tÄort¶en}o p¶
otl¶
olagos hivatkoz¶
asai saj¶
at reput¶
aci¶
oj¶
anak
nÄ
oveked¶es¶et eredm¶enyezhetik. Csat¶
o (2017b) ezen axi¶
oma teljesÄ
ul¶es¶et vizsg¶
alta olyan b¶³r¶alati rendszerekben, melyekben k¶et, nagym¶ert¶ekben kÄ
ulÄ
onbÄ
oz}
o
v¶elem¶eny eset¶en szÄ
uks¶egess¶e v¶alik egy harmadik ¶ert¶ekel¶es (l¶
asd m¶eg a k¶erd¶esben kialakult tudom¶anyos vit¶at (Bakacsi, 2017; Csat¶
o, 2017c)).
A csal¶asbiztoss¶ag jelleg}
u axi¶
om¶
ak azonban ellent¶etbe kerÄ
ulhetnek m¶
as,
szint¶en term¶eszetesnek t}
un}o kÄovetelm¶enyekkel. Young (1985) alapj¶
an a kooperat¶³v j¶at¶ekok stabil, magbeli eloszt¶
asai nem felt¶etlenÄ
ul monotonok, s}
ot,
ez az axi¶oma m¶ar n¶egy j¶at¶ekos mellett s¶erÄ
ulhet (Housman ¶es Clark, 1998).
Emiatt p¶eld¶aul a p¶enzÄ
ugyi alkalmaz¶
asok terÄ
ulet¶en ¶
altal¶
aban v¶
alasztani kell
a monotonit¶as ¶es m¶as kedvez}o tulajdons¶
agok kÄ
ozÄ
ott (Cs¶
oka ¶es Pint¶er, 2016;
Balog et al., 2017). A p¶aros Äosszehasonl¶³t¶
asokon alapul¶
o (sport)rangsorok
(Csat¶o, 2013a) eset¶eben szint¶en ismertek lehetetlens¶egi eredm¶enyek (Csat¶
o,
2018b,g), azonban, mint majd l¶atni fogjuk, a cikkben t¶
argyalt, a val¶
os ¶eletb}
ol
vett szab¶alyok csal¶asbiztoss¶aga viszonylag apr¶
o m¶
odos¶³t¶
asokkal el¶erhet}
o, melyek nagy val¶osz¶³n}
us¶eggel nem ¶erintenek m¶
as szempontokat.
Ugyanakkor a csal¶asbiztoss¶ag k¶ets¶egtelenÄ
ul csup¶
an egy krit¶erium, az ,,igazs¶
agoss¶ag" fogalma enn¶el j¶oval t¶agabban ¶ertelmezhet}
o. Elv¶
arhat¶
o lehet, hogy
a j¶
at¶ekosok rangsora tÄ
ukrÄozze az ellenfelek erej¶et (Vaziri et al., 2018, Property I), ami p¶eld¶aul a sv¶ajci rendszer}
u sakkversenyek eset¶en jelenthet komoly
kih¶³v¶ast (Csat¶o 2013a, 2017a). Az sem k¶³v¶
anatos, ha a m¶erk}
oz¶esek sorrendje
hat¶assal van az eredm¶enyre (Vaziri et al., 2018, Property III), b¶
ar ez gyakran
elm¶eletileg (Krumer et al., 2017a) ¶es empirikusan (Krumer ¶es Lechner, 2017)
sem teljesÄ
ul. Vaziri et al. (2018) megmutatja, hogy e h¶
arom tulajdons¶
ag egyszerre tÄort¶en}o kiel¶eg¶³t¶ese m¶eg nem lehetetlen. Az axi¶
om¶
ak halmaza term¶eszetesen m¶eg tov¶abb b}ov¶³thet}o, p¶eld¶
aul a r¶esztvev}
ok egyenl}
o kezel¶ese (Guyon,
2018a; Arlegi ¶es Dimitrov, 2018), vagy az eredm¶enyek manipul¶
alhat¶
os¶
ag¶
anak ir¶any¶aba (Guyon, 2018b). Ezen tulajdons¶
agok kapcsolat¶
anak m¶elyebb
felt¶ar¶asa tov¶abbi kutat¶asok t¶argya lehet.
A tanulm¶any mindegyik fejezete val¶
os vagy ¯kt¶³v p¶eld¶
ara ¶epÄ
ul, amely
egy sportban alkalmazott rangsorol¶
asi szab¶
aly csal¶
asbiztoss¶
ag¶
anak hi¶
any¶
at illusztr¶alja. A 2. fejezet, az egym¶ast kÄ
ovet}
o csoportkÄ
orÄ
oket tartalmaz¶
o bajnoks¶
agok ÄosztÄonz¶es inkompatibilit¶as¶
anak megmutat¶
asa teljes eg¶esz¶eben a saj¶
at
hozz¶aj¶arul¶asunk. A 3. fejezetben ismertetett m¶erk}
oz¶es a Dagaev ¶es Sonin
(2017) ¶altal adott hipotetikus p¶elda helyett egy val¶
os eset az UEFA (Eur¶
opai
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Labdar¶
ug¶o SzÄovets¶eg) ¶altal szervezett nemzetkÄ
ozi kupasorozatok, a Bajnokok Lig¶aja ¶es az Eur¶opa Liga kvali¯k¶
aci¶
oja Ä
osztÄ
onz¶es inkompatibilit¶
as¶
ara. A
4. fejezet r¶avil¶ag¶³t, hogy a Dagaev ¶es Sonin (2017) cikk elm¶eleti probl¶em¶
aja
a 3. fejezetben vizsg¶alt k¶erd¶es kezel¶es¶et kÄ
ovet}
oen, m¶
as kontextusban ism¶et
felmerÄ
ult. Az 5. fejezetben t¶argyalt m¶erk}
oz¶est a Kendall ¶es Lenten (2017) tanulm¶any befejez¶ese eml¶³tette egyetlen mondatban, itt r¶eszletesen elemezzÄ
uk
azt. CikkÄ
unket rÄovid Äosszegz¶essel z¶
arjuk.

2

Az egym¶
ast kÄ
ovet}
o csoportkÄ
orÄ
oket tartalmaz¶
o torn¶
ak Ä
osztÄ
onz¶
es inkompatibilit¶
asa

A 11. f¶er¯ k¶ezilabda-Eur¶opa-bajnoks¶
agot 2014. janu¶
ar 12. ¶es 26. kÄ
ozÄ
ott D¶
ani¶
aban rendezt¶ek meg. A 16 r¶esztvev}
o v¶
alogatottat n¶egy n¶egyes csoportba
osztott¶ak, melyekb}ol az els}o h¶arom csapat jutott tov¶
abb a kÄ
oz¶epdÄ
ont}
o k¶et
hatos csoportj¶aba. A tov¶abbjut¶
ok egym¶
as elleni m¶erk}
oz¶eseik eredm¶eny¶et
tov¶
abbvitt¶ek a kÄoz¶epdÄont}obe, ez¶ert arra voltak Ä
osztÄ
onÄ
ozve, hogy ott olyan
v¶
alogatottakkal szerepeljenek egyÄ
utt, melyek ellen min¶el jobban teljes¶³tettek.
A csoportkÄor ¶es a kÄoz¶epdÄont}o csoportjaiban is lexikogra¯kus elven rangsorolt¶ak a csapatokat, sorrendben a kÄ
ovetkez}
o szempontok alapj¶
an (EHF,
2014a, 9. paragrafus):
1. TÄobb szerzett pont (2 j¶ar a gy}
ozelem¶ert, 1 a dÄ
ontetlen¶ert, 0 a veres¶eg¶ert);
2. TÄobb szerzett pont az azonos pontsz¶
ammal ¶
all¶
o csapatok kÄ
ozÄ
ott lej¶
atszott m¶erk}oz¶eseken;
3. Nagyobb g¶olkÄ
ulÄonbs¶eg az azonos pontsz¶
ammal ¶
all¶
o csapatok kÄ
ozÄ
ott
lej¶atszott m¶erk}oz¶eseken;
4. TÄobb g¶ol az azonos pontsz¶
ammal ¶
all¶
o csapatok kÄ
ozÄ
ott lej¶
atszott m¶erk}oz¶eseken;
5. Nagyobb g¶olkÄ
ulÄonbs¶eg az Äosszes csoportm¶erk}
oz¶esen;
6. TÄobb g¶ol az Äosszes csoportm¶erk}
oz¶esen;
7. Sorsol¶as.

Hely
1
2
3
4

Csapat
Franciaorsz¶
ag
Szerbia
Oroszorsz¶
ag
Lengyelorsz¶
ag

Gy
2
1
1
0

D
0
0
0
0

V
0
1
1
2

G+
63
45
55
46

G55
46
60
48

Gk
8
-1
-5
-2

Pont
4
2
2
0

Hely = Helyez¶
es; Gy = Gy}
o zelem; D = DÄ
ontetlen; V = Veres¶
eg; G+ = Szerzett g¶
olok; G- =
Kapott g¶
olok; Gk = G¶
olkÄ
ulÄ
onbs¶
eg. Minden csapat k¶
et m¶
erk}
oz¶
est j¶
atszott.

1. t¶
abl¶
azat. 2014-es f¶
er¯ k¶
ezilabda-Eur¶
opa-bajnoks¶
ag { C csoport (Aarhus)
¶ as az utols¶
All¶
o j¶
at¶
eknap el}
ott
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A C csoport r¶esztvev}oi Franciaorsz¶
ag, Lengyelorsz¶
ag, Oroszorsz¶
ag, ¶es
Szerbia voltak. Az els}o n¶egy m¶erk}
oz¶esen Franciaorsz¶
ag legy}
ozte Lengyelorsz¶agot ¶es Oroszorsz¶agot, Szerbia 20-19-re nyert Lengyelorsz¶
ag, m¶³g Oroszorsz¶ag 27-25-re Szerbia ellen. A csoport ¶
all¶
asa az utols¶
o, 2014. janu¶
ar 17-i
j¶
at¶eknap el}ott az 1. t¶
abl¶
azatban l¶
athat¶
o.
Vizsg¶aljuk meg a lengyel csapat helyzet¶et a 18.00-kor kezd}
od}
o Oroszorsz¶
ag elleni m¶erk}oz¶est megel}oz}oen. x ¸ 1 g¶
olos gy}
ozelem eset¶en biztosan
tov¶
abbjutnak, mert vagy megel}ozik Oroszorsz¶
agot (ha Szerbia legal¶
abb dÄ
ontetlent j¶atszik Franciaorsz¶ag ellen a 20.15-kor kezd}
od}
oÄ
osszecsap¶
ason), vagy
h¶
arom csapatnak lesz egy gy}ozelme ¶es k¶et veres¶ege, ¶³gy az egym¶
as elleni
g¶
olkÄ
ulÄonbs¶egÄ
uk sz¶am¶³t, ami Lengyelorsz¶
agn¶
al x ¡ 1, Oroszorsz¶
agn¶
al 2 ¡ x,
Szerbi¶an¶al pedig ¡1, ¶es x ¡ 1 ¸ 0. A m¶
asik tov¶
abbjut¶
o x nagys¶
ag¶
an m¶
ulik,
x · 2 eset¶en Oroszorsz¶ag, m¶³g x ¸ 4 eset¶en Szerbia. KÄ
ovetkez¶esk¶epp, ha
Lengyelorsz¶ag legal¶abb n¶egy g¶ollal nyer Oroszorsz¶
ag ellen, akkor Szerbia biztos tov¶abbjut¶o, a lengyelek k¶et veres¶eggel kezdik a kÄ
oz¶epdÄ
ont}
ot. Amennyiben viszont legfeljebb k¶etg¶olos gy}
ozelmet aratnak, francia gy}
ozelem eset¶en az
oroszok is tov¶abbjutnak, teh¶at Lengyelorsz¶
ag kedvez}
obb helyzetb}
ol, egy-egy
gy}
ozelemmel ¶es veres¶eggel indulna a kÄ
oz¶epdÄ
ont}
oben.
Vagyis a lengyelek a m¶erk}oz¶es el}
ott tudhatt¶
ak, nem ¶erdemes h¶
aromn¶
al
tÄ
obb g¶ollal nyerniÄ
uk Oroszorsz¶ag ellen. Az els}
o 30 percet kÄ
ovet}
oen Lengyelorsz¶ag 10-14-es veres¶egre ¶allt, a m¶
asodik f¶elid}
oben azonban ford¶³tottak, s}
ot,
a 48. (21-16), az 50. (22-17) ¶es az 52. percben (23-18) m¶
ar Ä
ot g¶
ollal vezettek
(EHF, 2014b). Az Äosszecsap¶as v¶egÄ
ul Lengyelorsz¶
ag 24-22-es gy}
ozelm¶evel z¶
arult. Miut¶an a csoport utols¶o m¶erk}
oz¶es¶en a franci¶
ak megvert¶ek a szerbeket, a
lengyel strat¶egia sikeresnek bizonyult, az oroszok elleni gy}
ozelmÄ
uket tov¶
abbvitt¶ek a kÄoz¶epdÄont}obe. Ha k¶et g¶
ollal tÄ
obbet dobnak, vagy ugyanennyivel
kevesebbet kapnak, teh¶at jobb hat¶ekonys¶
aggal t¶
amadnak ¶es/vagy a v¶edekeznek, akkor viszont a franci¶ak ¶es szerbek elleni veres¶eg miatt nulla ponttal
jutnak a kÄovetkez}o kÄorbe.
A fent javasolt strat¶egia alkalmaz¶
asa term¶eszetesen nehezen bizony¶³that¶
o.3
A szab¶alyok nyilv¶anval¶oan nem ÄosztÄ
onÄ
ozt¶ek a lengyel csapatot a min¶el nagyobb ar¶any¶
u gy}ozelemre, ezzel pedig Szerbia rosszul j¶
arhatott. Ehhez azonban
nem volt szÄ
uks¶eg l¶atv¶anyos beavatkoz¶
asra (p¶eld¶
aul a saj¶
at kapuba g¶
olokat
dobni), a k¶³v¶ant eredm¶eny el¶er¶es¶ehez n¶eh¶
any labdakezel¶esi ¯gyelmetlens¶eg,
v¶edelmi hiba is elegend}onek bizonyulhatott.
Csat¶o (2018e) azonos¶³t egy u
¶jabb ilyen szitu¶
aci¶
ot (a 2012-es f¶er¯ k¶ezilabda
Eur¶opa-bajnoks¶ag D csoportj¶anak Szlov¶enia{Izland m¶erk}
oz¶es¶en a szlov¶eneknek nyerniÄ
uk kellett, de lehet}oleg h¶
arom g¶
oln¶
al nem tÄ
obbel, ami sikerÄ
ult
is), valamint egy matematikai modell seg¶³ts¶eg¶evel bel¶
atja, hogy az ehhez hasonl¶o, egym¶ast kÄovet}o csoportkÄorÄ
oket tartalmaz¶
o sportbajnoks¶
agok Ä
osztÄ
onz¶es
inkompatibilisek, amennyiben a tov¶
abbjut¶
o csapatok kiz¶
ar¶
olag az egym¶
as elleni eredm¶enyeiket viszik a kÄovetkez}
o kÄ
orbe. Ez elkerÄ
ulhet}
o lenne, ha minden
kor¶abban lej¶atszott m¶erk}oz¶es sz¶
am¶³tana vagy tÄ
orl¶esre kerÄ
ulne.
3 A m¶
erk}
oz¶
es felv¶
etele el¶
erhet}
o a https://www.youtube.com/watch?v=dQvEAzyBgGo
linken.
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A k¶et csoportkÄorÄos torn¶ak viszonylag gyakoriak a k¶ezilabd¶
aban: 2002 ¶
ota
ilyen rendszerben szervezik a f¶er¯ ¶es n}
oi Eur¶
opa-bajnoks¶
agokat, a 2013/14es id¶eny ¶ota pedig a n}oi EHF Bajnokok Lig¶
aj¶
at, az eur¶
opai n}
oi k¶ezilabdaklubcsapatok legrangosabb torn¶
aj¶
at. Ut¶
obbi jelent}
os magyar ¶erdekelts¶eggel
b¶³r, n¶egyesdÄont}oj¶et a budapesti Papp L¶
aszl¶
o Sportar¶en¶
aban j¶
atssz¶
ak, a 2015/
16-os szezon kiv¶etel¶evel Gy}ori Audi ETO KC r¶eszv¶etel¶evel, ¶es h¶
aromszori
gy}
ozelm¶evel (2013/14, 2016/17, 2017/18). 2003 ¶es 2011 kÄ
ozÄ
ott szint¶en k¶et
csoportkÄorrel rendeztek Äot-Äot f¶er¯ ¶es n}
oi k¶ezilabda-vil¶
agbajnoks¶
agot, de a kos¶
arlabd¶aban, a krikettben, ¶es a rÄ
oplabd¶
aban is haszn¶
alj¶
ak ezt a lebonyol¶³t¶
asi
m¶
odot (Csat¶o, 2018f).

Ä
P¶
arhuzamos kvali¯k¶
aci¶
o I. Uresed¶
es a kupagy}
oztes miatt

3

Az el}oz}o fejezetben egy olyan m¶erk}
oz¶est ismertettÄ
unk, ahol az egyik csapat
nem volt ÄosztÄonÄozve nagyobb ar¶
any¶
u gy}
ozelem el¶er¶es¶ere, ami egy harmadik
csapat kies¶es¶ehez vezethetett. Rosszul megkonstru¶
alt szab¶
alyok eset¶en olyan
forgat¶okÄonyv is elk¶epzelhet}o, amikor az egyik csapat jobban j¶
ar egy veres¶eggel,
mint egy dÄontetlennel.
Dagaev ¶es Sonin (2017) bizony¶³totta, hogy az UEFA k¶et, a tag¶
allamok
klubcsapatainak r¶eszv¶etel¶evel j¶atsz¶
od¶
o ¶eves kupasorozata, a nagyobb preszt¶³zs}
u Bajnokok Lig¶aja (BL) ¶es a m¶
asodik sz¶
am¶
u Eur¶
opa Liga (EL) kvali¯k¶
aci¶oja a 2015/16-os id¶eny el}ott nem teljes¶³tette az Ä
osztÄ
onz¶es kompatibilit¶
as
kÄ
ovetelm¶eny¶et. A szerz}ok a probl¶em¶
at egy, az orosz labdar¶
ug¶
o-bajnoks¶
ag els}
o
oszt¶aly¶ab¶ol vett hipotetikus p¶eld¶
aval illusztr¶
alt¶
ak, ahol a h¶
atralev}
o m¶erk}
oz¶esek eredm¶eny¶enek megfelel}o alakul¶
asa eset¶en a Lokomotiv Moszkva csapata
csak az utols¶o fordul¶oban veres¶eget szenvedve indulhatott volna az EL-ben.
Az esetet magyar nyelven Csat¶
o ¶es Petr¶
oczy (2018) t¶
argyalja. A kÄ
ovetkez}
okben megmutatjuk, hogy ez a csal¶
asbiztoss¶
agot s¶ert}
o szab¶
aly nem csak
elm¶eletileg ¶erdekes, a gyakorlatban is probl¶em¶
at okozott.4
Az Eredivisie a holland labdar¶
ug¶
as legmagasabb oszt¶
alya, ahol a csapatok
oda-visszav¶ag¶os, kÄorm¶erk}oz¶eses rendszerben j¶
atszanak egym¶
assal, a KNVB
Beker pedig az ett}ol fÄ
uggetlen, egyenes kies¶eses holland kupa. A BL ¶es az EL
2012/13-as id¶eny¶eben a 2011/12-es Eredivisie ¶es KNVB Beker eredm¶enyei
alapj¶an a kÄovetkez}o csapatok indulhattak (UEFA, 2012, Annex IA):
² az Eredivisie bajnoka a BL csoportkÄ
or¶eben;
² az Eredivisie m¶asodik helyezettje a BL harmadik selejtez}
okÄ
or¶enek nem
bajnoki ¶ag¶an;
² az Eredivisie harmadik helyezettje az EL r¶
aj¶
atsz¶
as¶
aban;
4

² az Eredivisie negyedik helyezettje az EL harmadik selejtez}
okÄ
or¶eben;

A m¶
erk}
oz¶
esre a DatKaiser azonos¶³t¶
oj¶
u felhaszn¶
al¶
o https://www.reddit.com/r/soccer/
erhet}
o hozz¶
asz¶
ol¶
asa
comments/2515jj/question about teams losing on purpose/ linken el¶
nyom¶
an tal¶
altunk r¶
a.
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² az Eredivisie ÄotÄodik helyezettje az EL m¶
asodik selejtez}
okÄ
or¶eben { a holland labdar¶
ug¶o-szÄovets¶eg dÄ
ont¶ese ¶ertelm¶eben azonban ez¶ert a hely¶ert
kÄ
ulÄon r¶aj¶atsz¶ast rendeztek az Ä
otÄ
odik, hatodik, hetedik ¶es nyolcadik
helyezett kÄozÄott;
² a KNVB Beker gy}oztese az EL r¶
aj¶
atsz¶
as¶
aban.

VegyÄ
uk ¶eszre, hogy a BL-ben vagy az EL-ben el}
ofordulhat u
¶gynevezett
u
Äresed¶es, amennyiben a kupagy}
oztes bajnoki helyez¶ese alapj¶
an is jogosult a
nemzetkÄozi kupaszerepl¶esre. Ekkor UEFA (2012, 2.04 paragrafus) szerint:
² ha a kupagy}oztes a BL-be jut (teh¶
at els}
o vagy m¶
asodik helyezett lesz),
a kupa m¶asodik helyezettje az EL azon szakasz¶
aban indulhat, ami a
bajnoks¶ag utols¶o, m¶eg EL r¶esztvev}
o helyezettj¶enek j¶
ar;
² ha mindk¶et kupadÄont}os a BL-be jut (teh¶
at els}
o vagy m¶
asodik helyezett
lesz), a bajnoks¶ag kÄovetkez}
o, EL-ben m¶
ar nem indul¶
o helyezettje kerÄ
ul
az EL-be;
² a kupagy}oztesnek j¶ar¶o helyet mindk¶et esetben a bajnoks¶
agb¶
ol az ELbe jut¶o csapatok legjobbja kapja meg, a tov¶
abbi helyezettek mind az
eggyel el}ottÄ
uk v¶egz}o csapatok hely¶et veszik ¶
at.
Hely
1
2
3
4
5
6

Csapat
Ajax
Feyenoord
PSV Eindhoven
SC Heerenveen
AZ Alkmaar
Twente

Gy
22
20
20
18
18
17

D
7
7
6
10
8
9

V
4
6
7
5
7
7

G+
90
67
84
77
63
80

G35
35
46
56
35
42

Gk
55
25
38
21
28
38

Pont
73
67
66
64
62
60

Hely = Helyez¶
es; Gy = Gy}
o zelem; D = DÄ
ontetlen; V = Veres¶
eg; G+ = Szerzett g¶
olok; G- =
Kapott g¶
olok; Gk = G¶
olkÄ
ulÄ
onbs¶
eg. Minden csapat 33 m¶
erk}
oz¶
est j¶
atszott.

¶ as az utols¶
2. t¶
abl¶
azat. Eredivisie 2011/12 { All¶
o j¶
at¶
eknap el}
ott

A 2. t¶
abl¶
azat az Eredivisie 2012. m¶
ajus 6-i utols¶
o j¶
at¶eknap el}
otti ¶
all¶
as¶
at
mutatja. Minden gy}ozelem h¶arom, minden dÄ
ontetlen egy pontot ¶ert, a holtversenyeket a g¶olkÄ
ulÄonbs¶eg dÄontÄ
otte el. A KNVB Beker 2012. ¶
aprilis 8-i
dÄ
ont}oj¶eben a PSV Eindhoven 3-1-re legy}
ozte a Heracles Almelo csapat¶
at.
KÄonnyen ellen}orizhet}o, hogy az Ajax biztosan megnyeri a bajnoks¶
agot, a
Twente pedig nem lehet ÄotÄodikn¶el jobb. Az utols¶
o fordul¶
oban a Feyenoord az
SC Heerenveen, a PSV Eindhoven az SBV Excelsior, m¶³g az AZ Alkmaar az
FC Groningen ellen j¶atszott. Vizsg¶
aljuk meg a helyzetet az SC Heerenveen
szempontj¶ab¶ol:
² Amennyiben gy}oz, nem lehet negyedikn¶el rosszabb, ez¶ert legal¶
abb az
EL r¶aj¶atsz¶as¶aba jut (a BL indul¶
as ¶ert¶ekesebb az EL-n¶el).
² Amennyiben dÄontetlent j¶atszik, nem lehet negyedikn¶el jobb, vagyis
az EL harmadik selejtez}okÄ
or¶eben indulhat, kiv¶eve, ha a PSV Eindhoven ¶es az AZ Alkmaar is nyer. Ebben az esetben az SC Heerenveen
csak ÄotÄodik (rosszabb g¶olkÄ
ulÄ
onbs¶ege miatt), r¶
aad¶
asul a PSV Eindhoven
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m¶asodikk¶ent a BL-be kerÄ
ul, ¶³gy a Heracles Almelo az EL m¶
asodik selejtez}okÄor¶ebe jut. Az SC Heerenveennek h¶
arom m¶
asik csapattal kell
megkÄ
uzdenie az EL harmadik selejtez}
ofordul¶
oj¶
aban Hollandi¶
anak j¶
ar¶
o
hely¶ert.
² Amennyiben veres¶eget szenved, akkor sem lehet Ä
otÄ
odikn¶el rosszabb.
Ekkor azonban a Feyenoord biztosan m¶
asodik, a kupagy}
oztes PSV
Eindhoven nem kerÄ
ulhet a BL-be, vagyis az SC Heerenveen legal¶
abb
az EL harmadik selejtez}okÄor¶eben indulhat.
SC Heerenveen

PSV Eindhoven

AZ Alkmaar

Az SC Heerenveen helye
az EL-ben
legal¶
abb r¶
aj¶
atsz¶
as

gy}
oz

|

|

dÄ
ontetlen

gy}
oz

gy}
oz

dÄ
ontetlen
dÄ
ontetlen

nem nyer
|

gy}
oz
nem nyer

holland r¶
aj¶
atsz¶
as a harmadik selejtez}
okÄ
or¶
ert
harmadik selejtez}
okÄ
or
r¶
aj¶
atsz¶
as

vesz¶³t
vesz¶³t
vesz¶³t

gy}
oz
nem nyer
|

gy}
oz
gy}
oz
nem nyer

harmadik selejtez}
okÄ
or
harmadik selejtez}
okÄ
or
r¶
aj¶
atsz¶
as

| azt jelenti, hogy az adott csapat utols¶
o m¶
erk}
oz¶
ese b¶
armilyen eredm¶
ennyel v¶
egz}
odhet. A d}
olt bet}
us
szcen¶
a ri¶
o kÄ
ovetkezett be.

3. t¶
abl¶
azat. Eredivisie 2011/12. Lehets¶
eges kimenetelek az utols¶
o j¶
at¶
eknap el}
ott az SC
Heerenveen szempontj¶
ab¶
ol

Az elemz¶es eredm¶eny¶et a 3. t¶
abl¶
azatban Ä
osszegeztÄ
uk. Az SC Heerenveennek nyilv¶anval¶oan nem volt ¶erdemes dÄ
ontetlent j¶
atszania a Feyenoord
ellen, mert a veres¶eg szigor¶
uan domin¶
alta ezt a kimenetelt. M¶
as szavakkal,
az UEFA elhib¶azott szab¶alya bÄ
untette a bajnoks¶
agban ny¶
ujtott jobb teljes¶³tm¶enyt.
Ezek alapj¶an tal¶an nem meglep}
o, hogy az SC Heerenveen hazai p¶
aly¶
an
2-3-ra vesz¶³tett a Feyenoord ellen: miut¶
an a PSV Eindhoven ¶es az AZ Alkmaar is nyert, a dÄontetlennel rosszabbul j¶
art volna. A rossz Ä
osztÄ
onz}
ok hi¶
any¶aban az SC Heerenveen minden bizonnyal tÄ
obb er}
ofesz¶³t¶est tett volna az
egyenl¶³t¶es¶ert a m¶erk}oz¶es utols¶o perceiben, egy sikeres t¶
amad¶
as pedig a rangosabb, ¶es jelent}osebb p¶enzÄ
ugyi bev¶etelt eredm¶enyez}
o BL-be juttatta volna
a PSV Eindhovent.
Ennek ellen¶ere { sz¶amunkra kiss¶e ¶erthetetlen m¶
odon { u
¶gy t}
unik, a fogad¶
asi piacokat nem ¶erintette a lehets¶eges botr¶
any, az SC Heerenveen veres¶eg¶ere
(dÄ
ontetlen¶ere) nem tal¶altunk kiugr¶
oan alacsony (magas) szorz¶
okat (Csat¶
o,
2018j).
A bizarr helyzetet a holland labdar¶
ug¶
o-szÄ
ovets¶eg a EL hely¶ert foly¶
o r¶
aj¶
atsz¶
as hib¶aj¶anak min}os¶³tette, n¶eh¶anyan pedig a kupadÄ
ont}
o el}
ozetes megrendez¶es¶et kritiz¶alt¶ak (Voetbalnieuws, 2012). Val¶
oj¶
aban a probl¶ema gyÄ
oker¶et nem
ezek jelentik, b¶ar a holland r¶aj¶
atsz¶
as hi¶
any¶
aban nem kÄ
ovetkezett volna be
a fenti eset. Dagaev ¶es Sonin (2017) alapj¶
an a Ä
osztÄ
onz¶es kompatibilit¶
as teljesÄ
ul¶es¶enek felt¶etele, hogy az Äosszes u
Äres helyet a kÄ
orm¶erk}
oz¶eses bajnoks¶
ag,
ez esetben az Eredivisie eredm¶enyeinek megfelel}
oen kell feltÄ
olteni. Vagyis a
PSV Eindhoven BL-be jut¶asakor a harmadik ¶es a negyedik kerÄ
ulhetett volna
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az EL r¶aj¶atsz¶as¶aba, az ÄotÄodik a harmadik selejtez}
okÄ
or¶ebe, ¶es a hatodikt¶
ol a
kilencedik helyezettig j¶atszhattak volna a m¶
asodik selejtez}
okÄ
orÄ
os hely¶e¶ert.
Jelen tud¶asunk szerint a fenti SC Heerenveen-Feyenoord m¶erk}
oz¶es az
egyetlen olyan a labdar¶
ug¶as tÄort¶enet¶eben, amikor Ä
osztÄ
onz¶es inkompatibilis
szab¶alyok haszn¶alata { nagy val¶
osz¶³n}
us¶eggel { h¶
atr¶
anyosan ¶erintett egy harmadik csapatot. Az enn¶el jobban ismert, az 1994-es karibi kupa selejtez}
oj¶eben
j¶
atszott Barbados{Grenada v¶alogatott m¶erk}
oz¶esen ugyan a hazai csapat sz¶
and¶ekosan r¶
ugott Äong¶olt (Kendall ¶es Lenten, 2017, 3.9.4. fejezet), de csak a k¶et
p¶
aly¶an lev}o csapat valamelyike juthatott tov¶
abb (Csat¶
o ¶es Petr¶
oczy, 2018).

Ä
P¶
arhuzamos kvali¯k¶
aci¶
o II. Uresed¶
es a c¶³mv¶
ed}
o miatt

4

Az el}oz}o fejezetben l¶athattuk, hogy az eur¶
opai kupasorozatok kvali¯k¶
aci¶
oja a
2015/16-os id¶enyt megel}oz}oen, a kupagy}
oztes okozta u
Äresed¶es kezel¶ese miatt
nem teljes¶³tette a csal¶asbiztoss¶ag kÄ
ovetelm¶eny¶et. Az¶
ota a kupagy}
oztes hely¶et
mindig az adott nemzeti bajnoks¶
agb¶
ol tÄ
oltik fel, ¶³gy Dagaev ¶es Sonin (2017)
eredm¶enye alapj¶an e tekintetben fenn¶
all az Ä
osztÄ
onz¶es kompatibilit¶
as.
Ugyanez az elm¶eleti probl¶ema jelentkezett a 2015/16-os, a 2016/17-es, ¶es
a 2017/18-as szezonban a c¶³mv¶ed}
ok kvali¯k¶
aci¶
oja miatt. Mindh¶
arom esetben
a BL el}oz}o ¶evi gy}oztese a BL csoportkÄ
orben, az EL gy}
oztese pedig a BL
r¶
aj¶atsz¶as nem bajnoki ¶ag¶an indulhatott. Amennyiben a csoportkÄ
orben u
Äresed¶es ¶allt el}o, azaz a BL c¶³mv¶ed}
o bajnoki helyez¶es¶evel is kiv¶³vta a csoportkÄ
orÄ
os r¶eszv¶etelt, a fennmarad¶o helyet az EL gy}
oztese kapta (UEFA, 2017,
3. paragrafus).
Illusztr¶aci¶ok¶ent tekintsÄ
uk az angol els}
o oszt¶
aly¶
u labdar¶
ug¶
o-bajnoks¶
ag, a
Premier League 2016/17-es id¶eny¶et, ahonnan az al¶
abbiak szerint lehetett
kvali¯k¶alni a BL 2017/18-as szezonj¶
ara (UEFA, 2017, Annex A):
² az els}o, a m¶asodik, ¶es a harmadik helyezett a BL csoportkÄ
or¶ebe jut;
² a negyedik helyezett a BL r¶
aj¶
atsz¶
as nem bajnoki ¶
ag¶
an j¶
atszik egy odavisszav¶ag¶os m¶erk}oz¶est a csoportkÄ
orbe jut¶
as¶ert.

Hely
1
2
3
4
5
6

Csapat
Chelsea
Tottenham Hotspur
Manchester City
Liverpool
Arsenal
Manchester United

Gy
30
26
23
22
23
18

D
3
8
9
10
6
15

V
5
4
6
6
9
5

G+
85
86
80
78
77
54

G33
26
39
42
44
29

Gk
52
60
41
36
33
25

Pont
93
86
78
76
75
69

Hely = Helyez¶
es; Gy = Gy}
ozelem; D = DÄ
ontetlen; V = Veres¶
eg; G+ = Szerzett g¶
olok; G- = Kapott g¶
olok;
Gk = G¶
olkÄ
ulÄ
onbs¶
eg. Minden csapat 38 m¶
erk}
oz¶
est j¶
atszott.
A csapatok h¶
arom kÄ
ulÄ
onbÄ
o z}
o helyre kerÄ
ulnek: a f¶
elkÄ
ov¶
er bet}
ukkel szedettek a BL csoportkÄ
orben indulnak, a
d}
olt bet}
usek a BL r¶
aj¶
atsz¶
as nem bajnoki ¶
ag¶
an vesznek r¶
eszt, a norm¶
al bet}
usek pedig nem kerÄ
ulnek a BL-be.

4. t¶
abl¶
azat. Premier League 2016/17 { V¶
egeredm¶
eny
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Induljunk ki a bajnoks¶ag 4. t¶
abl¶
azatban l¶
athat¶
o v¶egeredm¶enyb}
ol. Minden gy}ozelem h¶arom, minden dÄ
ontetlen egy pontot ¶ert, a holtversenyeket a
g¶
olkÄ
ulÄonbs¶eg dÄontÄotte el. TegyÄ
uk fel, hogy a Manchester City nyerte a BL, a
Manchester United pedig az EL 2016/17-es szezonj¶
at (a Manchester United
val¶
oban megnyerte az EL-t, a City azonban a legjobb 16 kÄ
ozÄ
ott kiesett a BLben). Miut¶an a Manchester City a bajnoks¶
agban el¶ert harmadik helyez¶es¶evel
is a BL csoportkÄor¶ebe jut, ott egy u
Äres hely keletkezik, amit az EL c¶³mv¶ed}
o
Manchester United kap meg.
A k¶et manchesteri csapat egym¶
as elleni els}
o m¶erk}
oz¶es¶en, 2016. szeptember 10-¶en a United 1-2-es veres¶eget szenvedett a Cityt}
ol hazai p¶
aly¶
an. N¶ezzÄ
uk
meg, mi tÄort¶ent volna, ha az eredm¶eny nem 1-2, hanem 2-1. Ekkor a Manchester United 69 + 3 = 72 ponttal v¶
altozatlanul hatodik, a City azonban
78¡3 = 75 pontj¶aval visszacs¶
uszik a negyedik helyre (jobb g¶
olkÄ
ulÄ
onbs¶ege miatt m¶eg mindig megel}ozi az Arsenalt). Teh¶
at Premier League v¶egeredm¶enye
alapj¶an a Chelsea, a Tottenham Hotspur ¶es a Liverpoool kerÄ
ul a BL csoportkÄor¶ebe, a Manchester City a BL c¶³mv¶ed}
ojek¶ent szint¶en ott indulhat, a
Manchester Unitednak viszont ehhez egy tov¶
abbi p¶
arharcot kell sikerrel megv¶³vnia a r¶aj¶atsz¶as nem bajnoki ¶ag¶
an. Vagyis a Manchester United rosszul j¶
art
volna, ha legy}ozi a Manchester Cityt, a szab¶
aly nem Ä
osztÄ
onz¶es kompatibilis.
A BL kvali¯k¶aci¶os szab¶alyait h¶
arom¶eves ciklusokban rÄ
ogz¶³tik, a kÄ
ozbees}
o
¶evekben csak a nemzeti bajnoks¶agok rangsor¶
at friss¶³tik klubcsapataik m¶
ultbeli
teljes¶³tm¶enyei alapj¶an (ez ut¶obbi hat¶
arozza meg az egyes bajnoks¶
agok BL
r¶esztvev}oinek sz¶am¶at). Csat¶o (2018h) megmutatja, hogy hasonl¶
o szitu¶
aci¶
o
akkor kÄovetkezhetett volna be a BL 2017/18-as szezonj¶
aban { vagyis a nemzeti bajnoks¶agok 2016/17-es id¶eny¶eben {, ha a BL ¶es EL gy}
oztes egyar¶
ant az
ot leger}osebb (spanyol, n¶emet, angol, olasz, portug¶
Ä
al), vagy a h¶et sorrendben
kÄ
ovetkez}o (francia, orosz, ukr¶an, belga, holland, tÄ
orÄ
ok, sv¶
ajci) bajnoks¶
agb¶
ol
kerÄ
ult volna ki. A BL gy}oztes hely¶enek betÄ
olt¶es¶eben az EL c¶³mv¶ed}
o ¶elvezett
priorit¶ast a BL k¶et megel}oz}o id¶eny¶eben is, s}
ot, ezekben a BL ¶es EL c¶³mv¶ed}
o
val¶
oban azonos bajnoks¶agban (a spanyolban) szerepelt. Noha a probl¶em¶
as
szitu¶aci¶o egyik ¶evben sem ¶allt el}
o, a szab¶
aly Ä
osztÄ
onz¶es kompatibilis v¶
altozata,
az u
Äres helyek nemzeti bajnoks¶agok alapj¶
an tÄ
ort¶en}
o feltÄ
olt¶ese (Dagaev ¶es
Sonin, 2017) azonban bizonyos csapatokat m¶
ashova sorolt volna a BL kvali¯k¶
aci¶o sor¶an.5
A 2018/19-es id¶enyt}ol kezdve az EL el}
oz}
o ¶evi gy}
oztese garant¶
alt helyet kap
a BL csoportkÄorben, az u
Äresed¶eseket pedig a hozz¶
af¶er¶esi lista m¶
odos¶³t¶
as¶
aval
kezelik, ¶³gy a Bajnokok Lig¶aja kvali¯k¶
aci¶
oja Ä
osztÄ
onz¶es kompatibiliss¶e v¶
alt
(UEFA, 2018).

5 A BL 2015/16-os id¶
eny¶
eben az EL-c¶³mv¶
ed}
o spanyol Sevilla helyett a Valencia, a
2016/17-es szezonban az EL-c¶³mv¶
ed}
o spanyol Sevilla helyett a Villareal, m¶³g a 2017/18as id¶
enyben EL-c¶³mv¶
ed}
o angol Manchester United helyett a Liverpool kerÄ
ult volna a BL
csoportkÄ
or¶
ebe, az EL el}
oz}
o¶
evi gy}
oztese pedig a r¶
aj¶
atsz¶
as nem bajnoki ¶
ag¶
an indulhatott
volna. A Villareal a 2016/17-es id¶
enyben nem is jutott a BL csoportkÄ
or¶
ebe.
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A seg¶
edcsoportos selejtez}
ok u
¶jabb probl¶
em¶
aja

Az el}oz}o fejezetekben olyan (potenci¶
alis) m¶erk}
oz¶eseket ismertettÄ
unk, ahol
az egyik csapat sz¶am¶ara nem volt optim¶
alis a maxim¶
alis er}
ofesz¶³t¶es. Ez a
jelens¶eg el}ofordulhat a seg¶edcsoportot tartalmaz¶
o selejtez}
osorozatok eset¶en is:
Dagaev ¶es Sonin (2013) r¶eszletesen bemutatta, Dagaev ¶es Sonin (2017) pedig
megeml¶³tette a 2014-es labdar¶
ug¶
o-vil¶
agbajnoks¶
ag eur¶
opai selejtez}
oj¶enek Ä
osztÄ
onz¶es inkompatibilit¶as¶at. Csat¶
o (2017a), illetve Csat¶
o ¶es Petr¶
oczy (2018)
ugyanezt igazolta a 2018-as labdar¶
ug¶
o-vil¶
agbajnoks¶
ag eur¶
opai selejtez}
oj¶er}
ol.
Az 1996-os labdar¶
ug¶o-Eur¶opa-bajnoks¶
ag selejtez}
oj¶eben kis h¶³j¶
an el}
o¶
allt egy
ilyen szitu¶aci¶o (Csat¶o, 2018). V¶egÄ
ul, Csat¶
o (2018c) egy matematikai modellt
adott ezekre a torn¶akra, r¶eszletesen elemezte a csal¶
asbiztoss¶
ag szÄ
uks¶eges ¶es
el¶egs¶eges felt¶eteleit, valamint javaslatot tett k¶et, a probl¶em¶
at kezel}
o mechanizmusra. Ezek kÄozÄ
ul az egyiket, a seg¶edcsoportban ¯gyelembe nem vett m¶erk}
oz¶esek anonimit¶as¶anak megszÄ
untet¶es¶en alapul¶
o megold¶
ast Csat¶
o ¶es Petr¶
oczy
(2018) is t¶argyalja.
A kÄovetkez}okben egy m¶eg furcs¶
abb p¶eld¶
aval illusztr¶
aljuk, hogy bizonyos
kÄ
orÄ
ulm¶enyek kÄozÄott egyik csapatnak sem ¶erdemes gy}
oznie, ¶es a g¶
olszerz¶es
helyett az ellenf¶el szab¶alytalans¶agra k¶enyszer¶³t¶ese v¶
alhat a j¶
at¶ekosok c¶elj¶
av¶
a.
Az esetet Kendall ¶es Lenten (2017) ¶³rta le egyetlen mondatban, egy internetes
f¶
orumra tÄort¶en}o hivatkoz¶assal.6
A 2016-os U17-es labdar¶
ug¶o-Eur¶
opa-bajnoks¶
agot Azerbajdzs¶
anban j¶
atszott¶ak 16 csapat r¶eszv¶etel¶evel. A torna selejtez}
oj¶enek elitkÄ
or¶eben r¶esztvev}
o
32 v¶alogatottat nyolc n¶egyes csoportba osztott¶
ak, melyeket azok egy-egy
r¶esztvev}oje rendezett kÄorm¶erk}oz¶eses rendszerben. A csoportokban alkalmazott rangsorol¶as az al¶abbi (UEFA, 2015, 14. paragrafus):
1. TÄobb szerzett pont (3 j¶ar a gy}
ozelem¶ert, 1 a dÄ
ontetlen¶ert, 0 a veres¶eg¶ert);
2. TÄobb szerzett pont az azonos pontsz¶
ammal ¶
all¶
o csapatok kÄ
ozÄ
ott lej¶
atszott m¶erk}oz¶eseken;
3. Nagyobb g¶olkÄ
ulÄonbs¶eg az azonos pontsz¶
ammal ¶
all¶
o csapatok kÄ
ozÄ
ott
lej¶atszott m¶erk}oz¶eseken;
4. TÄobb g¶ol az azonos pontsz¶
ammal ¶
all¶
o csapatok kÄ
ozÄ
ott lej¶
atszott m¶erk}oz¶eseken;
5. Ha a (2)-(4). krit¶eriumok alapj¶
an a sorrend nem dÄ
onthet}
o el, akkor
(2)-(4). krit¶eriumokat u
¶jra kell alkalmazni a tov¶
abbra is azonosan ¶
all¶
o
csapatok kÄozÄott j¶atszott m¶erk}
oz¶esekre;
6 L¶
asd a Liverpool azonos¶³t¶
oj¶
u felhaszn¶
al¶
o bejegyz¶
es¶
et a https://www.reddit.com/r/
soccer/comments/4d5ki3/theres a bizarre situation in u17 euro 2016 linken. A le¶³r¶
as nem
hib¶
atlan, a hozz¶
asz¶
ol¶
as szerint az Izland{GÄ
orÄ
ogorsz¶
ag m¶
erk}
oz¶
es 2-2-es dÄ
ontetlen eredm¶
eny¶
en¶
el bÄ
untet}
op¶
arbaj kÄ
ovetkezne a m¶
asodik helyezett meg¶
allap¶³t¶
as¶
ara, de ez nem igaz, a
bÄ
untet}
opontok sz¶
am¶³tan¶
anak.
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6. Nagyobb g¶olkÄ
ulÄonbs¶eg az Ä
osszes csoportm¶erk}
oz¶esen;
7. TÄobb g¶ol az Äosszes csoportm¶erk}
oz¶esen;
8. Kevesebb bÄ
untet}opont (disciplinary points) az Ä
osszes csoportm¶erk}
oz¶esen
(piros lap = 3 pont, s¶arga lap = 1 pont, k¶et s¶
arga lapot kÄ
ovet}
o ki¶
all¶³t¶
as
= 3 pont);7
9. Sorsol¶as.
Tov¶abb¶a, amennyiben k¶et azonos pontsz¶
am¶
u ¶es g¶
olkÄ
ulÄ
onbs¶eg}
u csapat
utols¶o csoportm¶erk}oz¶es¶et egym¶
as ellen j¶
atssza, ami dÄ
ontetlennel z¶
arul, valamint semelyik m¶asik csapat sem szerzett ennyi pontot, akkor sorrendjÄ
ukr}
ol
a m¶erk}oz¶es v¶egi bÄ
untet}op¶arbaj dÄ
ont (UEFA, 2015, 14.02. paragrafus).8
A csoportok els}o helyezettjei tov¶
abbjutottak, a nyolc m¶
asodik helyezett
kÄ
ozÄ
ul viszont csak a h¶et legjobb, mert Azerbajdzs¶
an rendez}
ok¶ent automatikusan r¶esztvev}o. A csoportm¶asodikok rangsor¶
at { az u
¶gynevezett seg¶edcsoportban { szint¶en lexikogra¯kus elven hat¶
arozt¶
ak meg az al¶
abbi szempontokat
kÄ
ovetve, a negyedik helyezett ellen j¶
atszott m¶erk}
oz¶es n¶elkÄ
ul (UEFA, 2015,
15. paragrafus): (1) tÄobb szerzett pont; (2) nagyobb g¶
olkÄ
ulÄ
onbs¶eg; (3) tÄ
obb
r¶
ugott g¶ol; (4) kevesebb bÄ
untet}opont; (5) sorsol¶
as.
A 6. csoport ¶all¶as¶at a 2016. ¶
aprilis 3-i utols¶
o fordul¶
o Ausztria{Franciaorsz¶
ag ¶es az Izland{GÄorÄogorsz¶ag m¶erk}
oz¶esei el}
ott az 5. t¶
abl¶
azat mutatja. Az
els}o k¶et j¶at¶eknapon Franciaorsz¶
ag egyar¶
ant 1-0-ra nyert GÄ
orÄ
ogorsz¶
ag ¶es Izland ellen, ut¶obbi k¶et csapat pedig 0-0-¶
as dÄ
ontetlent j¶
atszott Ausztri¶
aval.
Eddigre az Äosszes tÄobbi csoport befejez}
odÄ
ott, a seg¶edcsoport pillanatnyilag
legrosszabb csoportm¶asodikja Lengyelorsz¶
ag volt, egy ponttal, valamint egy
r¶
ugott ¶es k¶et kapott g¶ollal, -1-es g¶
olkÄ
ulÄ
onbs¶eggel.
Hely
1
2
3
3

Csapat
Franciaorsz¶
ag
Ausztria
GÄ
orÄ
ogorsz¶
ag
Izland

Gy
2
0
0
0

D
0
2
1
1

V
0
0
1
1

G+
2
0
0
0

G0
0
1
1

Gk
2
0
-1
-1

Pont
6
2
1
1

Hely = Helyez¶
es; Gy = Gy}
o zelem; D = DÄ
ontetlen; V = Veres¶
eg; G+ = Szerzett g¶
olok; G- =
Kapott g¶
olok; Gk = G¶
olkÄ
ulÄ
onbs¶
eg. Minden csapat k¶
et m¶
erk}
oz¶
est j¶
atszott.

5. t¶
abl¶
azat. 2016-os U17-es labdar¶
ug¶
o-Eur¶
opa-bajnoks¶
ag selejtez}
oje
¶ as az utols¶
ElitkÄ
or, 6. csoport { All¶
o j¶
at¶
eknap el}
ott
7 Erdemes
¶
megjegyezni, hogy a 2018-as labdar¶
ug¶
o-vil¶
agbajnoks¶
ag csoportjaiban szint¶
en
alkalmazt¶
ak a bÄ
untet}
opontokat rangsorol¶
asi szempontk¶
ent, de kiss¶
e m¶
as sz¶
am¶³t¶
assal: a
direkt piros lap 3 helyett 4, a s¶
arga lap ut¶
an kapott direkt piros lap pedig 5 pontot ¶
ert.
8 Azt gondolhatn¶
ank, a csoportm¶
erk}
oz¶
esek v¶
eg¶
et kÄ
ovet}
o bÄ
untet}
op¶
arbaj csup¶
an elm¶
eleti
lehet}
os¶
eg, ez azonban nem igaz. A t¶
argyalt torna, a 2016-os U17-es labdar¶
ug¶
o Eur¶
opa-bajnoks¶
ag selejtez}
oj¶
enek elitkÄ
ore 7. csoportj¶
aban Lengyelorsz¶
ag tizenegyesekkel lett m¶
asodik
¶Irorsz¶
ag el}
ott, a 8. csoportban pedig Belgium szerezte meg az els}
o helyet egy Spanyolorsz¶
ag elleni bÄ
untet}
op¶
arbaj nyom¶
an. Az UEFA a legut¶
obbi, 2016-os labdar¶
ug¶
o-Eur¶
opabajnoks¶
agon is haszn¶
alta ezt a szab¶
alyt, a FIFA azonban nem alkalmazta a 2018-as labdar¶
ug¶
o-vil¶
agbajnoks¶
agon. A G csoport utols¶
o fordul¶
oja el}
ott Anglia ¶
es Belgium hat-hat
ponttal, 8-2-es g¶
olkÄ
ulÄ
onbs¶
eggel ¶
allt, ez¶
ert az UEFA szab¶
alyainak ¶
atv¶
etele eset¶
en az egym¶
as
elleni m¶
erk}
oz¶
esÄ
ukÄ
on j¶
atszott dÄ
ontetlent bÄ
untet}
op¶
arbaj kÄ
ovette volna.
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Vizsg¶aljuk meg GÄorÄogorsz¶ag ¶es Izland, a kor¶
abbi eredm¶enyeknek kÄ
oszÄ
onhet}
oen teljesen szimmetrikus helyzet¶et egym¶
as elleni m¶erk}
oz¶esÄ
uk el}
ott. A
gy}
oztes csapatnak n¶egy pontja lesz, amivel { osztr¶
ak gy}
ozelem hi¶
any¶
aban
{ el¶erhet}o a csoport m¶asodik helye, de ekkor a seg¶edcsoportban ¶eppen e
m¶erk}oz¶es eredm¶eny¶et tÄorlik, teh¶
at legrosszabb csoportm¶
asodikk¶ent (a seg¶edcsoportban egy ponttal, -1-es g¶
olkÄ
ulÄ
onbs¶eggel, r¶
ugott g¶
ol n¶elkÄ
ul) kiesik.
Ugyanakkor Ausztria veres¶ege eset¶en egy dÄ
ontetlennel is m¶
asodik lehet valamelyik csapat. S}ot, amennyiben legal¶
abb k¶et-k¶et g¶
olt r¶
ugnak, az osztr¶
akokat
megel}ozik, a csoportm¶asodik pedig tov¶
abbjut, mert a seg¶edcsoportban Lengyelorsz¶ag lesz az utols¶o. GÄorÄ
ogorsz¶
ag ¶es Izland kÄ
ozÄ
ul az a csapat v¶egez
el}
or¶ebb, amelyiknek kevesebb a bÄ
untet}
opontja. A gÄ
orÄ
ogÄ
ok egy s¶
arga lapot
kaptak Franciaorsz¶ag, ¶es kett}ot Ausztria, m¶³g az izlandiak egy s¶
arga lapot
kaptak Ausztria, ¶es kett}ot Franciaorsz¶
ag ellen, vagyis ugyanolyan helyzetb}
ol
indulnak.
Teh¶at GÄorÄogorsz¶ag ¶es Izland egyetlen es¶elye a tov¶
abbjut¶
asra, kÄ
ovetkez¶esk¶epp els}odleges c¶elfÄ
uggv¶enye dÄ
ontetlent j¶
atszani egym¶
as ellen, mikÄ
ozben
legal¶abb k¶et g¶olt r¶
ugnak. A 2-2-es dÄ
ontetlen el¶er¶ese a m¶erk}
oz¶es 80 perce alatt
persze nem nagy mutatv¶any, miut¶
an mindk¶et csapat ebben ¶erdekelt. Az ezt
kÄ
ovet}o m¶asodlagos c¶elfÄ
uggv¶eny, hogy a m¶
asik csapat min¶el tÄ
obb bÄ
untet}
opontot, s¶arga vagy piros lapot kapjon, teh¶
at a g¶
olszerz¶es helyett az ellenf¶el
szab¶alytalans¶agra k¶enyszer¶³t¶ese v¶
alik c¶ell¶
a! Esetleg, kÄ
ozÄ
os megegyez¶essel, a
p¶enzfeldob¶asra b¶³zhatj¶ak sorsukat.
Az UEFA v¶egÄ
ul nagyobb botr¶
any n¶elkÄ
ul meg¶
uszta az esetet: a p¶
arhuzamosan rendezett Ausztria{Franciaorsz¶
ag m¶erk}
oz¶est { b¶
ar a 15. percben a
franci¶ak vezet¶est szereztek { 2-1-re nyert¶ek az osztr¶
akok egy, a hosszabb¶³t¶
as
3. perc¶eben r¶
ugott g¶ollal, Izland pedig nem ,,¶
aldozta fel" 1-0-¶
as gy}
ozelm¶et a
j¶
at¶ekelm¶elet olt¶ar¶an.
Nem tudjuk, vajon ezen furcsa helyzet hat¶
as¶
ara-e, de az ¶evente megrendezett U-17-es ¶es U-19-es labdar¶
ug¶
o-Eur¶
opa-bajnoks¶
agokon ¶es selejtez}
ojÄ
ukben
2017-t}ol bevezettek egy u
¶j rangsorol¶
asi szab¶
alyt a p¶enzfeldob¶
as el}
ott, a selejtez}o sorsol¶asakor m¶ert jobb UEFA-egyÄ
utthat¶
ot (UEFA, 2016). Ugyan m¶eg
ez sem z¶arja ki teljesen a sorsol¶as alkalmaz¶
as¶
at (n¶eh¶
any csapatnak azonos az
UEFA-egyÄ
utthat¶oja), de jelent}osen csÄ
okkenti annak val¶
osz¶³n}
us¶eg¶et. A fenti
probl¶em¶at azonban egy¶altal¶an nem oldja meg, ink¶
abb tov¶
abb s¶
ulyosb¶³tja a
helyzetet, hiszen nÄoveli annak val¶
osz¶³n}
us¶eg¶et, hogy valamelyik csapat egyetlen es¶elye a tov¶abbjut¶asra az ellenf¶el szab¶
alytalans¶
agra k¶enyszer¶³t¶ese marad.
Teh¶at a seg¶edcsoportos selejtez}
otorn¶
ak eset¶en ak¶
ar mindk¶et csapat ¶erdekelt lehet a manipul¶aci¶oban (a sz¶
am¶
ara elvileg legjobb eredm¶eny el¶er¶ese helyett), ha pedig a g¶olok sz¶ama helyett m¶
as statisztikai mutat¶
okat haszn¶
alnak
rangsorol¶asra, a g¶olszerz¶es helyett ezek jav¶³t¶
asa v¶
alhat c¶ell¶
a (Csat¶
o, 2018d).
Egy¶
uttal r¶amutattunk a holtverseny eldÄ
ont¶es¶ere szolg¶
al¶
o szab¶
alyok jelent}
os¶eg¶ere is.
A megold¶as term¶eszetesen k¶ezenfekv}
o, az azonos csoportm¶eretek miatt
nyugodtan meg}orizhet}o mindh¶arom lej¶
atszott m¶erk}
oz¶es eredm¶enye a seg¶edcsoportban. KÄ
ulÄonbÄoz}o csoportm¶eretek eset¶en pedig a Csat¶
o (2018c) ¶
altal
aj¶
anlott k¶et ÄosztÄonz¶es kompatibilis mechanizmus kÄ
ozÄ
ul lehet v¶
alasztani. El-
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lenkez}o esetben sz¶amolni kell a fentiekben v¶
azolt, a sport szellemis¶eg¶evel
ellenkez}o magatart¶as el}ofordul¶as¶aval.

6

Ä
Osszefoglal¶
as

A tanulm¶any n¶egy olyan esetet v¶
azolt, amikor egy sportban haszn¶
alt rangsorol¶asi szab¶aly nem teljes¶³tette a csal¶
asbiztoss¶
ag kÄ
ovetelm¶eny¶et. A gyeng¶ebb
er}
ofesz¶³t¶esre ÄosztÄonz}o, esetleg manipul¶
aci¶
ora is alkalmas szitu¶
aci¶
o el}
ofordul¶
as¶
anak ugyan tÄobbnyire alacsony a val¶
osz¶³n}
us¶ege { ha nem ¶³gy lenne, akkor
m¶
ar kor¶abban bekÄovetkezhetett volna egy olyan botr¶
anyos esem¶eny, amely a
m¶
odszer felÄ
ulvizsg¶alat¶ara k¶eszteti a dÄ
ont¶eshoz¶
okat {, de egy esetleges botr¶
any
ara v¶elhet}oen sokkal magasabb, mint a probl¶em¶
¶
at okoz¶
o szab¶
aly kijav¶³t¶
as¶
anak
l¶enyeg¶eben minim¶alis kÄolts¶ege.
Megl¶at¶asunk szerint egyes sport¶
agak dÄ
ont¶eshoz¶
oi testÄ
uletei egyre nyitottabbak a tudom¶anyos kutat¶asok felvet¶eseire. Az IFAB, a NemzetkÄ
ozi Labdar¶
ug¶o SzÄovets¶eg (FIFA) Szab¶alyalkot¶
o TestÄ
ulete tervei kÄ
ozÄ
ott szerepel a m¶erk}
oz¶eseket kÄovet}o bÄ
untet}op¶arbajok igazs¶
agosabb¶
a t¶etele (IFAB, 2018), miut¶
an
a jelenleg alkalmazott ABAB szab¶
aly szigni¯k¶
ans el}
onyt biztos¶³t az els}
o tizenegyest r¶
ug¶o csapatnak (Apesteguia ¶es Palacios-Huerta, 2010; PalaciosHuerta, 2014; Da Silva et al., 2018). Az egyik alternat¶³v¶
at, az ABBA
rendszert (Palacios-Huerta, 2012; Cohen-Zada et al., 2017, 2018; Echenique,
2017) m¶ar a gyakorlatban is tesztelt¶ek (Csat¶
o, 2018a). A 2018-as labdar¶
ug¶
ovil¶
agbajnoks¶ag csoportjainak sorsol¶
asakor a csapatokat { a kor¶
abbi terÄ
uleti
szempontok helyett { a 2017. okt¶
oberi FIFA-vil¶
agranglista alapj¶
an helyezt¶ek
el a kalapokba, tal¶an Guyon (2015) kritik¶
aja nyom¶
an. A FIFA 2018. j¶
unius
10-¶en jelentette be a vil¶agranglista a sokat t¶
amadott r¶egi v¶
altozata (Lasek et
al., 2013, 2016) helyett alkalmazand¶
ou
¶j formul¶
aj¶
at (FIFA, 2018). Dur¶
an et
al. (2017) javaslat¶at a labdar¶
ug¶o-vil¶
agbajnoks¶
ag d¶el-amerikai selejtez}
oj¶enek
igazs¶agosabb lebonyol¶³t¶as¶ara egyhang¶
uan elfogadt¶
ak a CONMEBOL (D¶elamerikai Labdar¶
ug¶o SzÄovets¶eg) tag¶
allamai, a 2018-as vil¶
agbajnoks¶
ag selejtez}oj¶et m¶ar ebben a rendszerben szervezt¶ek. CikkÄ
unk rem¶elhet}
oleg tov¶
abb
osztÄonzi a sportszervezetek ¶es az akad¶emiai szf¶era egyÄ
Ä
uttm}
ukÄ
od¶es¶et.

KÄ
oszÄ
onetnyilv¶
an¶³t¶
as
H¶
al¶aval tartozunk egy anonim b¶³r¶
al¶
onak hasznos tan¶
acsai¶ert. A cikk ¶³r¶
asa
sor¶
an sz¶amos alkalommal haszn¶altuk a Wikip¶edia angol nyelv}
u oldalait. A
kutat¶ast OTKA K 111797 p¶aly¶azat, valamint az MTA Pr¶emium Posztdoktori
Kutat¶oi Program t¶amogatta.
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INCENTIVE INCOMPATIBLE SPORTS RULES
Sports rules are called incentive compatible if a player or team cannot be better
o® by exerting a lower e®ort. Although it is not the unique important theoretical
requirement as the rules may aim to achieve other goals, its investigation seems
to be necessary. The paper discusses four examples when this property has been
violated. We show the incentive incompatibility of tournaments with multiple group
stages that are widely used in handball. Two problems of the UEFA Champions
League and Europa League quali¯cations are also analysed. Finally, a football
match is presented, where both teams could have quali¯ed only by playing a draw.
We suggest some modi¯cations to the original rules that guarantee their strategyproofness.
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