
A magyar labdarúgó-válogatott német kapitánya meghívta a szurkolókat a következő vb-selejtezőkre

Bernd Storck kapott egy második esélyt

Bernd Storck maradt Ma-
gyarország labdarúgó-vá-
logatottjának szövetségi 

kapitánya, de az andorrai ku-
darc miatt a sportági szövet-
ség (MLSZ) sokkal „szigorúbb 
és rendszeresebb” felügyelet alá 
vonja a két éve kinevezett német 
szakembert. Amint azt az MLSZ 
elnökségi ülését követően a 
sportágat vezető Csányi Sándor 
az M4 Sporttal közölte, a döntést 
nem volt egyszerű meghozniuk, 
ugyanakkor az 54 éves szak-
vezető tavalyi eredményei és a 
soron következő mérkőzésekig 
hátralévő rövid idő a folytatás fe-

lé billentették a mérleg nyelvét. 
Az MTI beszámolója alapján a 
szakvezető a sportigazgatói po-
zícióját is megtarthatja, ugyan-
is az utánpótlás-válogatottak kö-
zül az U17-es csapat hosszú idő 
után szerepelhetett Európa-baj-
nokságon, míg az U19-es éppen 
csak lemaradt róla.

Csányi szerint a június 9-ei, 
1-0-ás andorrai vereségben köz-
rejátszott, hogy tíz stabil ke-
rettagjuk sérült volt a vb-selej-
tező előtt, ezért is kellett hir-
telenjében túl sok, nemzetkö-
zi szinten tapasztalatlan fiatalt 
harcba küldeniük. „Kényszer-

helyzetben volt a kapitány, még 
ha lehettek is válogatási hibák. 
A játékoskerettel kapcsolatban 
nem feltétlenül értettünk vele 
egyet minden esetben” – mond-
ta, majd megjegyezte: reálisan 
nézve már azt megelőzően sem 
volt sok esélyük kijutni a jövő évi 
oroszországi világbajnokságra, 
így az andorrai nem volt sors-
döntő összecsapás.

Kiemelte viszont, hogy megér-
ti azokat a szurkolókat, akiknél 
az andorrai vereség láttán „el-
szakadt a cérna”. Kárpótlásul a 
következő három hazai vb-selej-
tezőre egységesen ezer forintba 

kerülnek majd a belépőjegyek, 
akiknek pedig bérlete van, an-
nak visszatérítik a különbözetet.

Bernd Storck – aki mint kide-
rült, a találkozó után felajánlot-
ta lemondását, ám arról Csányi 
kérésére nem beszélt nyilváno-
san – ennél is „messzebb ment” 
a drukkerek kompenzálásá-
ban, hiszen felajánlotta azok-
nak, akik elkísérték a váloga-
tottat Andorrába, hogy kifizeti a 
belépőjüket a soron következő, 
Lettország és Portugália elleni 
mérkőzésükre. Ennek részlete-
iről az MLSZ honlapján később 
tájékoztatnak.

A német szakember a Nemze-
ti Sportnak adott interjúban el-
ismerte, hogy egyes futballis-
táknak túl nagy bizalmat szava-
zatott meg, ami utólag csalódás-
hoz vezetett. „Felteszem a kér-
dés, hogyan fordulhat elő, hogy 
volt olyan védőnk, aki sárga lap 

nélkül játszotta végig az an-
dorrai találkozót? Ha én ott va-
gyok a pályán, kőkeményen ját-
szottam volna. Harcolni, küzde-
ni kell, nem sétálgatni” – fogal-
mazott. Nevek említése nélkül 
közölte, hogy lesznek olyan fut-
ballisták, akiket a jövőben már 
nem fog behívni a keretébe, mint 
ahogyan az sem kétséges, hogy 
a következő találkozókon akarat 
szempontjából más válogatott-
ként kell felállniuk.

Magyarország, mint ismere-
tes, a világbajnoki selejtezősoro-
zat hat fordulója után hét pont-
tal a harmadik helyen áll Svájc 
és Portugália mögött. Legutób-
bi négy mérkőzésén – ebből két 
barátságos találkozó – úgy szen-
vedett vereséget, hogy egyetlen 
gólt sem szerzett, miközben ki-
lencet kapott.
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Bernd Storck szövetségi kapitány kapott egy második esélyt, és fel-

ajánlotta, hogy kifizeti az Andorrából csalódottan hazatért magyar 

szurkolóknak a jegyét a labdarúgó-válogatott soron következő két vi-

lágbajnoki selejtezőjére.

Román Eb-bronz 
párbajtőrben
Bronzéremmel zárta a grúzi-
ai vívó-Európa-banjnokságot 
Románia női párbajtőrcsapa-
ta, miután 45:38-ra felülmúlták 
Észtország legjobbjait a szom-
bati kisdöntőben. Az Amalia 
Tătăran (Dinamo), Veres 
Gréta (Steaua), Raluca Sbîrcia 
(Craiova) és Adela Danciu 
(Craiova) alkotta együttes sike-
re előtt még a kardvívó Bianca 
Pascu révén gyűjtött egy 
bronzérmet a piros-sárga-kék 
küldöttség. Magyarország há-
rom dobogós hellyel zárta a se-
regszemlét: a kardozó Pusztai 
Liza és a párbajtőröző Szász-
Kovács Emese bronzérme után 
ugyanis Szilágyi Áron egészen 
a döntőig menetelt, ahol a két-
szeres olimpiai bajnok kardo-
zót, a német Max Hartung múl-
ta felül 15:7-re.

Megreformálnák 
a labdarúgást
A labdarúgás nemzetközi sza-
bályalkotó testülete (IFAB) ki-
lencven percről hatvanra csök-
kentené a futballmérkőzések 
időtartamát, hogy az időhúzás-
ok kiküszöbölése mellett fel-
gyorsítsák a játékot. Amennyi-
ben a jövőbeli tesztelések si-
kerrel járnak, akkor a jövőben 
leállítanák az órát a büntetők 
és a cserék elvégzésekor, illet-
ve a sérültek ellátásakor.

Győzelemmel 
kezdett a házigazda
A házigazda Oroszország 2-0-
ra legyőzte Új-Zéland labdarú-
gó-válogatottját a szombaton 
kezdődött Konföderációs Ku-
pa szentpétervári nyitómér-
kőzésén. A Szbornaja legköze-
lebb szerdán 18 órakor lép pá-
lyára az Európa-bajnok Portu-
gália ellen. A luzitánok az el-
ső fordulóban lapzártánk után 
játszottak Mexikóval. Szintén 
vasárnap este rendezték a B 
kvartettben a Kamerun–Chi-
le találkozót, míg ma Ausztrá-
lia–Németország (18 óra) ösz-
szecsapás lesz.

A teqball hivatalos bemutatá-
sa után három évvel már az első 
világkupa megrendezésére ké-
szülnek a brazil Ronaldinho által 
is népszerűsített sportág magyar 
feltalálói. A futballalapú, hajlított 
felületű asztalon játszott új játék 
kreatív ötletgazdájával, Borsányi 
Gáborral a teqball rövid múltjá-
ról, jelenéről és a jövőbeli terve-
ikről beszélgettünk.

– Honnan jött a teqball öt-
lete?
– Én újpesti gyerekként nőttem 
fel, és a panelházak között ren-
geteget fociztunk. Mikor a foci-
ra ráuntunk, akkor elkezdtünk a 
beton pingpongasztalon lábteni-
szezni. Nagyon élvezetes volt, de 
nem volt alkalmas a profi játékra 
az egyenes asztalfelület végett, 
és tulajdonképpen innen jött az 
ötlet, hogy egy olyan asztalt fej-
lesszünk ki, amelynek felülete 
éppen annyira hajlik meg, hogy a 
labda megfelelő szögben pattan-
hasson ki a játékosok felé.

– Kik a társai a sportág ter-
veinek kivitelezésében?
– Huszár Viktor barátom a tech-
nikai ötletgazda és műszaki 
szakemberként az asztal speci-
ális ívének a kifejlesztője, továb-
bá Gattyán György üzletember 
volt az, aki a teqballban rejlő le-
hetőségeket felfedezte, és felka-
rolta a sportágat. A teqballnak 
így tulajdonképpen három tulaj-
donosa van.

– Mikor történt az első nyil-
vános bemutatás, és melyek 
az azóta eltelt időszak leg-
fontosabb eseményei?
– 2014. június 12-én a foci-vb nyi-
tónapján tettük publikussá az el-
ső teqballvideót. A mai napig óri-
ási utat jártunk be, sok sztárjá-
tékos, neves csapatok, szakem-
berek álltak a projekt mögé. Le-
igazoltuk a brazil Ronaldinhót is, 
két évig ő a teqball világjáró rek-
lámarca.

– Melyek a legfőbb célok ez-
zel az új sportággal?
– A teqball világszintű felépíté-
se a cél, minden országban meg-

találni a teqball szerelmeseit, és 
hogy az asztalok közterülete-
ken, iskolákban, egyesületekben 
is jelen legyenek. Hosszú távon 
szeretnénk elérni, hogy olimpiai 
sportág legyen a teqball.

– Hol voltak eddig bemuta-
tók?
– Nagyon sok sportkiállításon 
vettünk részt. Dubajon át Ame-
rikáig, illetve számos európai 
országban mutattuk már be a 
teqballt. Folyamatosan járjuk 
a világot, jelenleg is egy csapa-
tunk Luxemburgban, egy má-
sik pedig Kínában népszerűsíti 
a sportágat.

– Szoros az együttműködé-
sük a Fradival is.
– A Fradi a Kárpát-medencei ma-
gyarság legnépszerűbb csapa-
ta, és mivel a teqball is magyar 
innováció, úgy gondoltuk, hogy 
velük együttműködve tudjuk a 
leghamarabb elérni céljainkat, 
így főpartnerséget kötöttünk az 
FTC-vel.

– Hogyan viszonyulnak a 
sportághoz Magyarorszá-
gon?
– Egyre népszerűbb a sportág. 
A Magyar Labdarúgó-szövet-
ség több száz asztalt vásárolt, 
és a tao-támogatáson (társasá-
gi adó – szerk. megj.) keresz-

tül nagy kedvezménnyel elér-
hetővé tette az egyesületek, fo-
cicsapatok számára azok be-
szerzését.

– Az első teqballvilág-
kupára készülnek....
– Igen, Budapesten szervezzük 
meg június 22–25. között, de lesz 
szeptemberben Luxemburgban 

is, illetve decemberben Katar-
ban. Jövőre már egy nyolcállo-
másos világkupa-sorozat van ki-
látásban.

– Mi a céljuk a teqball ro-
mániai terjeszkedését ille-
tően?
– Romániában is a sportág 
népszerűsítése és terjeszté-
se a legfőbb cél, valamint a 
teqball rendszerszintű fel-
építése mind amatőr, mind 
professzionális szinten. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy egy 
hozzáértő és lelkes csapat-
tal tudunk együttműködni 
Székelyudvarhelyen. Pár asz-
tal már van Romániában, és 
én biztos vagyok benne, hogy 
több száz fogja követni.

– Lehet, hogy egyszer még 
Ronaldinhót  Székely-
udvarhelyen is láthatjuk?
– Soha ne mond, hogy soha! 
A teqball miatt Magyarországon 
már járt, és még el fog látogatni. 
Hogy Udvarhelyre is elérjen, raj-
tunk nem fog múlni.
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Borsányi Gábor: a teqball globális felépítése a cél

Fejlődik a teqball

A magyar ötletgazdák által három éve életre hívott teqball egy 1,5 
x 3 méteres speciális, hajlított felületű asztalon játszott sportág, 
amely egyéni és páros mérkőzésekre is alkalmas. Ötös méretű fut-
ball-labdával játsszák, és csak a karok, valamint kezek haszná-
lata nem megengedett. Romániában az első teqballasztalok Bihar 
megyében jelentek meg ez év januárjában – két asztalt egy gyer-
mekotthonnak adományoztak a teqball képviselői –, majd tavasz-
szal Székelyudvarhelyen mutatták be – ahol már ugyancsak van 
asztal. Az országban még a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum-
ban állítottak fel asztalt, de Csíkszeredában a Székely Labdarú-
gó-akadémia is beszerzett kettőt a technikai adottságok fejleszté-
sére. A sportág képviselőinek a román teqballszövetség megalapí-
tása a középtávú célja, a budapesti világkupán asztal mellé lépő ro-
mániai teqballválogatott ugyanakkor már megalakult – javarészt 
székelyudvarhelyi sportolókból.

PÁL GÁBOR 

Sikeres ötlet. Borsányi találmánya egyre népszerűbb
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