
Az FC Porto nyerte a labdarúgó 
Európa Liga 2010/2011-es sze-
zonját: szerda este a dublini dön-
tőben a kék-fehérek 1–0-ra győz-
ték le a szintén portugál Braga 
együttesét.

A második számú európai 
kupasorozat fináléjában ti-
zedszer találkoztak azonos 

nemzetbeli csapatok, de először for-
dult elő, hogy mindkettő portugál 
volt. A Porto 2003 után másodszor 
diadalmaskodott, míg a Bragának ez 
volt az első döntője. A Porto ezzel 
a sikerrel triplázhat, ugyanis a baj-
nokságot már korábban, veretlenül 
megnyerte, míg a Portugál-kupa 
döntőjében vasárnap a Guimaraes 
együttesével találkozik. 

Elképesztő fölényben futballo-
zott a Porto az első félidőben, igaz, 
a Braga láthatóan a védekezésre 
fektette a hangsúlyt. A kék-fehé-
rek rohamait sokáig állta a „kiseb-
bik” portugál csapat, ám a sorozat 
„ügyeletes gólfelelőse”, Falcao a 
44. percben egy csodálatos fejessel 
megszerezte a vezetést a Portónak. 
Ez volt a kolumbiai támadó 17. ta-
lálata az Európa Liga 2010/11-es 
idényében.

A második félidő hatalmas 
Braga-helyzettel indult, de a 33. 
születésnapját éppen a mérkőzés 
napján ünneplő Helton bravúrral 
hárított. A folytatásban folyama-
tosan feljött a Braga, megpróbált 
nyomást gyakorolni a Portóra, 
amelynek védelme azonban kivá-

lóan helytállt, így az eredmény már 
nem változott.

Andre Villas-Boas ezzel a siker-
rel minden idők legfiatalabb európai 

kupagyőztes edzője lett 33 évesen és 
213 naposan. A Porto 2004 után 
hódított el ismét egy európai kupát, 
az akkor José Mourinho által irányí-

tott gárda a Bajnokok Ligájában di-
adalmaskodott, egy évvel korábban 
pedig az Európa Liga elődjének szá-
mító UEFA-kupát nyerte meg.

Eredmény, Európa Liga, dön-
tő: FC Porto – Braga 1–0 /Falcao 
(44.)/.

Dzsudzsák negyedik
Negyedikként zárt a labdarú-

gó Európa Liga idei szezonjának 
góllövőlistáján Dzsudzsák Balázs, 
a PSV Eindhoven magyar váloga-
tott szélsője. A legeredményesebb 
Radamel Falcao, a végső győztes 
FC Porto kolumbiai csatára lett 
rekordot jelentő 17 találattal. Az 
egy idényben elért gólok számát 
tekintve eddig a német Jürgen 
Klinsmann tartotta a csúcsot, aki 
az UEFA-kupa (az EL jogelődje) 
1995/96-os kiírásában 15-ször 
volt eredményes a Bayern Mün-
chen színeiben.

Dzsudzsák öt találattal holtver-
senyben lett negyedik, többek kö-
zött a tavaly nyáron Zalaegerszeg-
ről a lengyel Lech Poznanba igazolt 
lett Artjoms Rudnevs is ugyaneny-
nyi alkalommal vette be az ellenfe-
lek kapuját.

Az Európa Liga 2010/2011-es 
szezonjának góllövőlistája: 17 gó-
los: Radamel Falcao (FC Porto); 11 
gólos: Giuseppe Rossi (Villarreal); 
6 gólos: Tomas Necid (CSZKA 
Moszkva); 5 gólos: Dzsudzsák Ba-
lázs (PSV Eindhoven), Frederic 
Kanoute (Sevilla), Wilfried Bony 
(Sparta Prága), Nilmar (Villarreal), 
Artjoms Rudnevs (Lech Poz-
nan), Edinson Cavani (Napoli), 
Fredy Guarín (FC Porto), Artyom 
Milevszkij (Dinamo Kijev).
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Az FC Porto nyerte az Európa Liga portugál döntőjét a Braga ellen


