
BUNDESLIGA 

• Die Bundesliga manchmal auch als Fußball-
Bundesliga oder 1. Bundesliga bezeichnet, ist 
eine professionelle Fußballliga in Deutschland. 
An der Spitze des deutschen 
Fußballligasystems ist die Bundesliga 
Deutschlands wichtigster Fußballwettbewerb. 
Die Bundesliga umfasst 18 Mannschaften und 
arbeitet mit der 2. Bundesliga nach einem 
Auf- und Abstiegssystem. Die Saison dauert 
von August bis Mai. Gespielt wird freitags, 
samstags und sonntags. Alle Bundesligisten 
qualifizieren sich für den DFB-Pokal. Der 
Bundesliga-Sieger qualifiziert sich für den DFL-
Supercup.  



Πενήντα έξι σύλλογοι έχουν αγωνιστεί στην Bundesliga από την ίδρυσή της. Η Μπάγερν Μονάχου έχει κερδίσει 31 από τους 59 τίτλους, καθώς και τις τελευταίες δέκα 
σεζόν. Η Bundesliga έχει δει άλλους πρωταθλητές, με τις Borussia Dortmund, Hamburger SV, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach και VfB Stuttgart πιο 
εξέχουσες μεταξύ τους. Η Bundesliga είναι ένα από τα κορυφαία εθνικά πρωταθλήματα, κατατάσσεται στην τρίτη θέση στην Ευρώπη σύμφωνα με την κατάταξη του 
συντελεστή πρωταθλήματος της UEFA για την τρέχουσα σεζόν 2022–23, με βάση τις επιδόσεις σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις τις τελευταίες πέντε σεζόν.[1] Η 
Μπουντεσλίγκα ηγήθηκε της κατάταξης της UEFA από το 1976 έως το 1984 και το 1990. Έχει επίσης δημιουργήσει τον κορυφαίο σύλλογο της ηπείρου επτά φορές. Οι 
σύλλογοι της Μπουντεσλίγκα έχουν κερδίσει οκτώ UEFA Champions League, επτά UEFA Europa League, τέσσερα Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης, δύο Super Cup 
UEFA, δύο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων FIFA και τρεις τίτλους Διηπειρωτικού Κυπέλλου. Οι παίκτες του έχουν συγκεντρώσει εννέα βραβεία Χρυσής Μπάλας, δύο 
βραβεία Καλύτερου Ανδρικού Ποδοσφαιριστή της FIFA, τέσσερα Ευρωπαϊκά Χρυσό Παπούτσι και τρία βραβεία UEFA Ανδρών Ποδοσφαιριστή της Χρονιάς, 
συμπεριλαμβανομένων των βραβείων UEFA Club της Χρονιάς.  



Πριν από τη συγκρότηση της Bundesliga, το γερμανικό 
ποδόσφαιρο παιζόταν σε ερασιτεχνικό επίπεδο σε 
μεγάλο αριθμό υποπεριφερειακών πρωταθλημάτων 
έως ότου, το 1949, εισήχθη ο μερικής απασχόλησης 
(ημι-) επαγγελματισμός και παρέμειναν μόνο πέντε 
περιφερειακά Oberligen (Premier League). Οι 
περιφερειακοί πρωταθλητές και οι δευτεραθλητές 
έπαιξαν μια σειρά από αγώνες πλέι οφ για το δικαίωμα 
να αγωνιστούν σε έναν τελικό αγώνα για το εθνικό 
πρωτάθλημα. Στις 28 Ιανουαρίου 1900, μια εθνική 
ένωση, η Deutscher Fußball Bund (DFB) είχε ιδρυθεί 
στη Λειψία με 86 συλλόγους μέλη. Η πρώτη 
αναγνωρισμένη ομάδα εθνικού πρωταθλήματος ήταν η 
VfB Leipzig, η οποία κέρδισε την DFC Πράγας με 7–2 
σε έναν αγώνα που παίχτηκε στο Altona στις 31 Μαΐου 
1903. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, 
υπήρχαν συνεχείς εκκλήσεις για τη δημιουργία ενός 
κεντρικού επαγγελματικού πρωταθλήματος, ειδικά 
καθώς τα επαγγελματικά πρωταθλήματα σε άλλες 
χώρες άρχισαν να απομακρύνουν τους καλύτερους 
παίκτες της Γερμανίας από τα ημιεπαγγελματικά 
εγχώρια πρωταθλήματα. Σε διεθνές επίπεδο, το 
γερμανικό παιχνίδι άρχισε να παραπαίει καθώς οι 
γερμανικές ομάδες συχνά τα πήγαιναν άσχημα έναντι 
επαγγελματικών ομάδων από άλλες χώρες. Ένας 
βασικός υποστηρικτής της ιδέας του κεντρικού 
πρωταθλήματος ήταν ο προπονητής της εθνικής 
ομάδας, Sepp Herberger, ο οποίος είπε, "Αν θέλουμε 
να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί διεθνώς, πρέπει να 
αυξήσουμε τις προσδοκίες μας σε εθνικό επίπεδο." 
[Αυτό το απόσπασμα χρειάζεται μια αναφορά] Εν τω 
μεταξύ, στην Ανατολική Γερμανία, ιδρύθηκε ένα 
ξεχωριστό πρωτάθλημα με το σχηματισμό της DS-
Oberliga (Deutscher Sportausschuss Oberliga) το 
1950. Το πρωτάθλημα μετονομάστηκε σε Football 
Oberliga DFV το 1958 και γενικά αναφέρεται απλώς ως 
DDR-Liga ή DDR -Ομπερλίγκα. Το πρωτάθλημα είχε 14 
ομάδες με δύο θέσεις υποβιβασμού.  
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• Η Μπάγερν Μονάχου είναι αθλητικός 
σύλλογος του Μονάχου της Γερμανίας. Είναι 
γνωστή κυρίως από την επαγγελματική 
ποδοσφαιρική της ομάδα, την οποία 
διαχειρίζεται η εταιρεία FC Bayern München 
AG. Το γήπεδό της είναι η Allianz Arena, όπου 
το 2006 έγιναν αγώνες για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2006. Ο πρόεδρος της 
ομάδας είναι ο Χέρμπερτ Χάινερ , ενώ ο 
προπονητής της Μπάγερν είναι ο Γιούλιαν 
Νάγκελσμαν. 

• Η Μπάγερν είναι μια από τις πιο ιστορικές και 
επιτυχημένες ομάδες στον κόσμο, έχοντας 
κατακτήσει 80 εγχώρια και ευρωπαϊκά τρόπαια. 
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Η ΡΜ Λειψία ή και Λειψία, όπως αναφέρεται από 
ελληνόφωνα ΜΜΕείναι γερμανικός ποδοσφαιρικός 
σύλλογος με έδρα την ομώνυμη πόλη. 

Η επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα του συλλόγου, μαζί 
με την ομάδα νέων Κ-15, διευθύνεται από την εταιρεία 
RasenBallsport Leipzig GmbH,] το 99% της οποίας κατέχει 
η εταιρεία Red Bull GmbH, ενώ το 1% ανήκει στο σύλλογο 
(RasenBallsport Leipzig e.V.) έπειτα από την άνοδο της 
ομάδας στη 2. Μπούντεσλιγκα το 2014Καθώς τα μέλη του 
συλλόγου είναι στενά συνδεδεμένα με την Red Bull, ο 
σύλλογος στην πραγματικότητα βρίσκεται υπό τον έλεγχο 
της Red Bull GmbH. Ειδικά κατά τις πρώτες ημέρες 
υπήρξαν διαμαρτυρίες από τους οπαδούς προς τους 
ιθύνοντες του συλλόγου. 
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