
15ERDÉLYI NAPLÓ  2017. június 15.SPORT

Bernd Storck, a magyar lab-
darúgó-válogatott szövet-
ségi kapitánya az előzetes 

tervek szerint az Andorra elleni 
1–0-s vereséget követően inter-
jút adott volna az M4 Sportnak, 
ám a német szakember nem sok-
kal az adás előtt lemondta a be-
szélgetést. A műsorban a riporter 
elmondta, Bernd Storck a kezdés 
előtt közölte: az előzetesen meg-
beszéltekkel ellentétben mégsem 
szeretne nyilatkozni. Az adásban 
elhangzott, a Magyar Labdarú-
gó-szövetség (MLSZ) felajánlot-
ta, hogy egy játékos és a sajtófő-
nök elmegy a német edző helyett, 
a sportcsatorna azonban ezt az 
ötletet nem fogadta el. Ezt köve-
tően a műsorvezető felolvasta a 
kérdéseket, amelyeket a szövet-
ségi kapitánynak is feltett volna.

A német szakember a követke-
ző közleményben indokolta tet-
tét: „sajnálattal mondtam le az in-
terjút. Nem vagyok az az ember, 
aki szeret kapkodva dönteni, nyi-
latkozni. A mostani helyzet kü-
lönleges, így nekem is több időre 
van szükségem, hogy összefog-
laljam és megosszam a nézők-
kel, a magyar válogatott szurko-
lóival a mondandómat. A jövőben 
– mint eddig is – nyitott vagyok a 
megkeresésekre, és szívesen el-
mondom a véleményem!”

Nos, ezekkel a történtekkel 
folytatódott a magyar válogatott 
múlt heti Andorra elleni veresé-
ge. Szégyenteljes veresége. Az el-
múlt negyedszázadban rengeteg 
pofon érte a magyar válogatottat, 
sajnos sok kis csapattól kaptunk 
ki (lásd Málta), de ilyen jellegű 
vereséget még nem mértek ránk. 
Kimutatások szerint a törpeál-
lam az egész mérkőzésen össze-
sen 44 sikeres passzt adott a ma-
gyarok majdnem 400 átadásához 
képest, mégis képes volt gólt lő-
ni annak a csapatnak, amely ta-
valy még az Európa-bajnokság 
legjobbjaival játszott – egyenlő 
ellenfélként. A szégyen soha nem 
érhet véget – parafrazálták töb-
ben is az interneten a Soho Party 
Az éjjel soha nem érhet véget cí-
mű dalát, amely a tavaly kiváló-
an játszó magyar válogatott him-
nusza lett. A trollkodó oldalakon 
olvasható és látható mémekről, 
szövegekeről most hadd ne is te-
gyünk említést.

Ki vagy mi hiányzik? A tudás

Ennyire hiányozna Király, Ju-
hász vagy Gera? – tették fel sokan 
a kérdést. A válasz csak részben 
igen. A csapatból ugyanis nem-
csak a visszavonult játékosok hi-
ányoztak, hanem a sérültek és 
azok, akiket Bernd Storck nem 
hívott be a keretbe. Ez utóbbiak 
közé tartozik a védő Guzmics és 
Korhut, a csatár Priskin, Nikolics 
vagy a frissensült horvát gól-
király, Futács Márkó. A német 
szakember ugyanis kísérlete-

zett, fiatalokat hívott be a keret-
be, mert a legutóbbi portugálok 
ellen elveszített mérkőzés után 
nyilvánvalóvá vált, hogy a ma-
gyar válogatottnak nincs esélye a 
második hely megszerzésére és 
csoportjából a továbbjutásra. Ak-
kor mindenki egyet is értett az öt-
lettel és a mostani kezdeménye-
zéssel is, csak senki sem gondol-
ta – talán még a német edző sem 
–, hogy a rutinos játékosok hiá-
nya ilyen borzalmas játékot ered-
ményez. Itt látszik meg, hogy míg 
a tapasztalt játékosokkal a ma-
gyar válogatott képes elfogadha-
tó játékot produkálni, sőt megle-
petést is okozni, addig a máso-
dik vonal szinte képtelen a labdá-
ba rúgni. Bár elképzelhető, hogy 
Bernd Storck szövetségi kapitány 
az MLSZ-nek bemutatandó elem-
zésében valószínűleg más oko-
kat fog írni a szégyenteljes sze-
replésről.

Az MLSZ különben a hivatalos 
honlapján azt írta az üggyel kap-
csolatban, hogy Csányi Sándor 
kezdeményezésére ezen a héten 
elnökségi ülésen hallgatják meg 
a kapitányt, Storck beszámoló-
ja után pedig az elnökség tárgyal 
a kialakult helyzetről. Ez utóbbi 
pár szó igencsak furcsán hang-
zik, hiszen azt is sejtetheti, hogy 
a kapitánytól megválnak. A prob-
léma azonban mégsem a kapi-
tány személye, akit csupán azzal 
lehet vádolni, hogy nem a legjobb 
játékosokat válogatta ki a mérkő-
zésre. És aki azt gondolta, hogy 
az általa behívottak meghálálják 
a bizalmat, kiteszik a lelküket a 
pályán, és próbálnak megnyerni 
egy viszonylag könnyűnek tűnő 
mérkőzést. A probléma inkább az 
utánpótlás-nevelésben kereshe-
tő: a fiatal magyar játékosok szin-
te sehol sem kellenek. Ha mégis 
külföldre igazolnak, ott a gyen-
ge csapatok kispadjára szorul-
nak, vagy kölcsönbe kerülnek al-
sóbb osztályokba. Ilyen háttérrel 
nem csoda, hogy a magyar lab-
darúgás nem veszi fel a versenyt 
a nyugat-európaival. Ettől függet-
lenül azért szinte mindenki úgy 
gondolja: az amatőr játékosok-
kal felálló, mintegy 80 ezres lako-
sú törpeállam csapatát a magyar 
harmadik vonalban játszókkal is 
illett volna legyőzni. Igaz, ez in-
kább szurkolói elvárás…

A csoportban a magyar meccs-
től eltérően minden a normá-
lis kerékvágásban haladt: a por-
tugálok magabiztosan győztek 
a lettek ellen, a svájciak pedig a 
Feröer-szigeteket múlták felül. A 
csoportban tehát nagyjából min-
den eldőlt. Csupán az a kérdés, 
ki szerzi meg a biztos továbbju-
tást érő első helyet.

A románok is búcsúznak

A magyar csapat leégett, de a ro-
mán válogatott sem dicsekedhet. 
Matematikai esélyei még talán 

lennének, de mindenki biztos-
ra veszi, hogy a jövő évi oroszor-
szági világbajnokságon nem lesz 
ott a Daum-csapat. Nem elsősor-
ban az eredmények, hanem in-
kább a mutatott játék miatt. Né-
mi „bizakodásra” adott okot a 
varsói mérkőzés közvetítése so-
rán az egyik bemondó, aki „le-
het ennél rosszabb is” gondola-
tokkal próbálta vigasztalni a té-
vénézőket. Ugyanis 3–0-s len-
gyel vezetésnél a „dögöljön meg 
a szomszéd tehene is” alapján 
úgy fogalmazott, hogy a szom-
széd magyar válogatott még en-
nél is szégyenteljesebben játszik, 
hiszen a Feröer-szigetek elleni 
döntetlen után Andorrától vere-
séget szenvedett. A román sajtó 
természetesen Daum fejét köve-
teli, ám a szakember kijelentet-
te, nem távozik posztjáról. Ettől 
persze még kirúghatják, ám a né-
met edző szerződése a selejtezők 
végéig szól. Ami azt jelenti, hogy 
amennyiben felbontják a munka-
viszonyát, a román szövetségnek 
végkielégítés címén jelentős ösz-
szeget kellene fizetnie Cristoph 
Daumnak. Román sportportálok 
értesülése szerint már az ideigle-
nes utódot is megtalálták: Mihai 
Stoichiţă lépne a kapitány helyé-
re, aki jelenleg a szövetségen be-
lül a technikai igazgató poszt-
ját tölti be, és a juniorok kereté-
ért felel. A román edzőnek nin-
csenek jelentős eredményei, a 
Steaua csapatát vezette két íz-
ben is, utána olyan egzotikus 
helyeken vállalt munkát, mint 
Panama, Tiraspol, Kuweit, Ör-
ményország, Ankara, Limassol. 

A „szakmai folytonosság” tehát 
ebben az esetben is „biztosítva” 
lenne. A román szurkolók egy 
gyors internetes közvélemény-
kutatás szerint leginkább Mircea 
Lucescut látnák szívesen a válo-
gatott élén (50 százalék), a többi-
ek Olăroiu (16 százalék), Hagi (11 
százalék), Contra (9 százalék) és 
Piţurcă (5 százalék) mellett tet-
ték le a voksukat. A csoportban 
különben nagyjából eldőlt, hogy 
Lengyelország jut ki a vb-re, a 
második helyért pedig Dánia és 
Montenegró fog harcolni, a romá-
nok pedig Örményországgal küz-
denek meg a 4–5. helyért.

Menetelő németek

Az A jelű hatos csoportban meg-
lepetésre a Zlatan Ibrahimovic 
nélkül felálló svédek legyőzték 
a franciákat, így ádáz harc van 
kialakulóban az első helyért, 
amelybe még a Luxemburgot 
felülmúló hollandoknak is lesz 
beleszólásuk. A továbbjutás tehát 
egyáltalán nem lefutott.

A C-csoportban a németek – 
ahogy szokták – semmit sem bíz-
nak a véletlenre: maximális pont-
számmal vezetik a táblázatot, és 
valószínűleg így is fogják befe-
jezni. A pótselejtezőt érő máso-
dik helyre legnagyobb esélyük az 
észak-íreknek van. Meglepetésre 
Csehország és Norvégia alulmúl-
ja önmagát.

Az A-csoporthoz hasonlóan a 
D-ben is pontegyenlőség alakult 
ki Szerbia és Írország között, kö-
zülük fog kikerülni majd a cso-
portgyőztes, de a tavalyi Eb-elő-

döntős Wales csapatát sem sza-
bad még leírni.

Az F-ben Anglia dolga könnyű-
nek tűnik. Még akkor is, ha csu-
pán két ponttal vezet a második 
helyezett Szlovákia előtt. A hét-
végi összecsapások slágermér-
kőzését éppen az angol csapat 
vívta az „ősellenség” Skócia el-
len, az eredmény alakulása pe-
dig a szívbajosok számára nem 
volt ajánlott. Lefújás előtt néhány 
perccel még Anglia vezetett, ám 
két remekbe szabott szabadrú-
gásgóllal (87. és 90. perc) Griffiths 
fordított. Még mielőtt azonban a 
bíró lefújta volna a mérkőzést, ér-
kezett az angol bajnokság egyik 
gólvágója, Kane, és beállította a 
2–2-es végeredményt. Az ango-
lok első helyét valószínűleg sem-
mi sem fenyegeti, ám a második 
helyért a szlovák, szlovén és skót 
együttes még kemény csatákat 
fog vívni.

A G jelű hatosban minden az 
„előírás” szerint történik: a spa-
nyol és az olasz csapat fej-fej 
mellett halad. Mindkét mediter-
rán csapat képes legyőzni mind-
egyik csoportellenfelét, ezért az 
első helyet majd az egymás elle-
ni mérkőzések fogják eldönteni. 
A végső csatára szeptember 2-án 
kerül sor: Spanyolország Olasz-
országot fogadja.

Beérett az izlandi munka

A H-csoportban Belgium semmit 
sem bíz a véletlenre, valószínű-
leg könnyedén fogja megszerez-
ni az első helyet, a másodikért 
viszont a görögök és bosnyákok 
harcolnak.

Érdekes helyzet alakult ki az 
utolsó csoportban, ahol az első 
kettőnek 13–13, a második ket-
tőnek 11–11 pontja van. Ennél ta-
lán még érdekesebb, hogy nem a 
törökök vagy az ukránok, hanem 
az izlandiak harcolnak az első 
helyért. Hétvégén a lefújás előtti 
pillanatban rúgták be a győztes 
gólt Horvátország ellen, így élet-
ben tartják továbbjutási esélyei-
ket. Ebből is látszik, hogy a leg-
utóbbi csoportból való továbbjutá-
suk, valamint az Eb-n nyújtott ta-
valyi teljesítményük nem a vélet-
len műve, hanem több éves tuda-
tos építkezés eredménye, amely-
nek gyümölcse immár beérett. 
Vajon mikor mondhatjuk el ezt 
magyar vonatkozásban?

SOMOGYI BOTOND

1. Spanyolország 651021–3 16
2. Olaszország 651018–4 16
3. Albánia 63037–8 9
4. Izrael 63039–12 9
6. Macedónia 61058–13 3
6. Liechtenstein 60061–24 0G

 c
so

p
o

rt

1. Belgium 651024–2 16
2. Görögország 633010–3 12
3. Bosznia-H. 632113–5 11
4. Ciprus 62135–9 7
5. Észtország 61145–17 4
6. Gibraltár 60063–24 0H

 c
so

p
o

rt

1. Horvátország 641111–2 13
2. Izland 64119–6 13
3. Törökország 632111–6 11
4. Ukrajna 63219–5 11
5. Finnország 60154–10 1
6. Koszovó 60153–18 1I 

cs
o

p
o

rt

1. Szerbia 633013–7 12
2. Írország 63308–4 12
3. Wales 61509–5 8
4. Ausztria 62229–8 8
5. Grúzia 60336–10 3
6. Moldova 60244–15 2D

 c
so

p
o

rt

1. Lengyelország 651015–7 16
2. Montenegró 631214–7 10
3. Dánia 631210–6 10
4. ROMÁNIA 61327–7 6
5. Örményország 62047–14 6
6. Kazahsztán 60244–16 2E

 c
so

p
o

rt

1. Anglia 642010–2 14
2. Szlovákia 640212–4 12
3. Szlovénia 63216–3 11
4. Skócia 62229–10 8
5. Litvánia 61236–11 5
6. Málta 60062–15 0F 

cs
o

p
o

rt

1. Svédország 641112–4 13
2. Franciaország 641111–5 13
3. Hollandia 631213–6 10
4. Bulgária 63039–12 9
5. Fehéroroszország 61234–11 5
6. Luxemburg 60156–17 1A

 c
so

p
o

rt

1. Svájc 660012–3 18
2. Portugália 650122–3 15
3. MAGYARORSZÁG 62138–7 7
4. Feröer-szigetek 61232–10 5
5. Andorra 61142–13 4
6. Lettország 61052–12 3B

 c
so

p
o

rt

1. Németország 6 6 0 0 2 7 – 118
2. Észak-Írország 641111–2 13
3. Csehország 62319–5 9
4. Azerbajdzsán 62133–9 7
5. Norvégia 61146–10 4
6. San Marino 60061–30 0C

 c
so

p
o

rt

Andorrában történelmi vereséget szenvedett a magyar labdarúgó-válogatott

Foci-vb: a szégyen soha nem érhet véget
A múlt hét végén bizonyossá vált, hogy a román 

labdarúgó-válogatott húsz év után sem fog világ-

bajnokságon szerepelni. A magyar csapat már ko-

rábban búcsúzott a vb-álmoktól, ám azt azonban 

a tavalyi Eb-szereplést követően senki sem sejtet-

te, hogy ismét egy történelmi vereségbe fut bele.

Csúszva-mászva. Az andorraiak (sötétben) nem kegyelmeztek nekünk

FORRÁS: MLSZ




