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Bernd Storck szövetségi kapitány kapott egy 

második esélyt, és felajánlotta, hogy kifizeti az 

Andorrából csalódottan hazatért magyar szur-

kolóknak a jegyét a labdarúgó-válogatott soron 

következő két világbajnoki selejtezőjére.

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

kapitánya, de az andorrai ku-
darc miatt a sportági szövetség 
(MLSZ) sokkal „szigorúbb és 
rendszeresebb” felügyelet alá 
vonja a két éve kinevezett né-
met szakembert. Amint azt az 
MLSZ elnökségi ülését követő-
en a sportágat vezető Csányi 
Sándor az M4 Sporttal közöl-
te: a döntést nem volt egysze-
rű meghozniuk, ugyanakkor 
az 54 éves szakvezető tavalyi 
eredményei és a soron követ-
kező mérkőzésekig hátralévő 
rövid idő a folytatás felé billen-
tették a mérleg nyelvét. Az MTI 
beszámolója alapján a szak-
vezető a sportigazgatói pozí-
cióját is megtarthatja, ugyanis 
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 
közrejátszott, hogy tíz stabil 
kerettagjuk sérült volt a vb-se-
lejtező 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 világbajnok-
ságra, így az andorrai nem volt 
sorsdöntő összecsapás.

Kiemelte viszont, hogy meg-
érti azokat a szurkolókat, akik-
nél az andorrai vereség láttán 
„elszakadt a cérna”. Kárpótlá-
sul a következő három hazai 
vb-selejtezőre egységesen ezer 
forintba kerülnek majd a belé-
pőjegyek, akiknek pedig bérle-
te van, annak visszatérítik a kü-
lönbözetet.

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 Nem-
zeti Sportnak adott interjúban 

elismerte, hogy egyes futballis-
táknak túl nagy bizalmat sza-
vazatott meg, ami utólag csa-
lódáshoz vezetett. „Felteszem 
a kérdés, hogyan fordulhat elő, 
hogy volt olyan védőnk, aki sár-
ga lap nélkül játszotta végig 
az andorrai találkozót? Ha én 
ott vagyok a pályán, kőkemé-
nyen játszottam volna. Harcol-

ni, küzdeni kell, nem sétálgat-
ni” – fogalmazott. Nevek emlí-
tése nélkül közölte, hogy lesz-
nek olyan futballisták, akiket a 
jövőben már nem fog behívni a 
keretébe, mint ahogyan az sem 
kétséges, hogy a következő ta-
lálkozókon akarat szempontjá-
ból más válogatottként kell fel-
állniuk.

Magyarország, mint isme-
retes, a világbajnoki selejte-
zősorozat hat fordulója után 
hét ponttal a harmadik helyen 
áll Svájc és Portugália mögött. 
Legutóbbi négy mérkőzésén – 
ebből két barátságos találkozó – 
úgy szenvedett vereséget, hogy 
egyetlen gólt sem szerzett, mi-
közben kilencet kapott.

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

Storck kapott egy második esélyt

Meglepetés Bern Strock második lehetősége. Mindenki menesztette volna Andorra után 
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Belgiumban edzősködik Bölöni

A belga élvonalbeli  lab-
darúgó-bajnokságban újonc 
Royal Antwerp vezetőedzője 
lett Bölöni László – adta hírül a 
klub hivatalos honlapja. A tré-
ner kétéves szerződést írt alá.

A Marosvásárhelyen szüle-
tett, játékosként 108-szoros 
román válogatott Bölöni Lász-
ló a francia Nancynál kezdte 

edzői pályafutását, majd dol-
gozott többek közt a portu-
gál Sporting CP-nél, a Mona-
cónál, valamint az Egyesült 
Arab Emírségekben, Szaúd-
Arábiában és Görögországban 
is. Belgium sem ismeretlen kö-
zeg számára: 2008 és 2010 kö-
zött a Standard Liege szakve-
zetője volt, mely csapattal baj-

nok és kétszeres Szuperku-
pa-győztes lett. Most hét év 
után visszatér Belgiumba, és 
az élvonalba tizenhárom év 
után feljutott Royal Antwerp 
vezetőedzője lesz. Az 1880-
ban alapított klub négysze-
res belga bajnok, legutóbb az 
1956–1957-es szezonban ért 
fel a csúcsra.

Új kihívás vár Bölöni Lászlóra Belgiumban

Hazai siker a nyitányon
A házigazda orosz labdarú-

gó-válogatott kétgólos győzel-
met aratott Új-Zéland csapata fe-
lett a jövő évi világbajnokság fő-
próbájának tartott Konföderáci-
ós Kupa szombati nyitómérkő-
zésén. A 750 millió dollárból fel-
épült szentpétervári stadionban 
közel két órával a meccs kezde-
te előtt húszperces zenés, tán-
cos megnyitót is tartottak, me-
lyen Vlagyimir Putyin orosz el-
nök mellett Gianni Infantino, a 
Nemzetközi Labdarúgó Szövet-
ség (FIFA) elnöke is rövid beszé-
det mondott. Az eseményt rend-
kívül szigorú biztonsági készült-
ség mellett rendezték meg, az 
ünnepség alatt például nem en-
gedték, hogy a még kint tartóz-

kodó szurkolók elfoglalják he-
lyüket a lelátón. A világbajnok 
németeken és a házigazdán kí-
vül a hat konföderáció – Afri-
ka, Ázsia, Dél-Amerika, Európa, 
Észak- és Közép-Amerika, vala-
mint Óceánia – bajnoka szerepel 
a tornán. Eredmény, A csoport, 
1. forduló: Oroszország–Új-Zé-
land 2–0 (1–0), gólszerzők Boxall 
(31. perc, öngól), Szmolov (69.). A 
csoportnak tagja még a portugál 
és a mexikói válogatott, a másik 
négyesben (B csoport) pedig Né-
metország, Ausztrália, Chile és 
Kamerun szerepel. Ma délután 
hat órától az Ausztrália–Német-
ország mérkőzést rendezik, a ta-
lálkozót élőben közvíteti az M4 
Sport és a TVR2.

A magyar fiúk kijutottak
A magyar férfi kézilabda-vá-

logatott 35–23-ra győzött Lett-
ország vendégeként az Euró-
pa-bajnoki selejtezőn, így már 
az utolsó forduló előtt biztosítot-
ta kijutását a januári horvátor-
szági tornára. 1. csoport, Lett-
ország–Magyarország 23–35 
(9–15) és Hollandia–Dánia 24–
36. Az állás: 1. Dánia 9 pont, 2. 
Magyarország 7, 3. Hollandia 
4, 4. Lettország 0. *2. csoport: 
Románia–Fehéroroszország 
22–32 (11–19) és Szerbia–Len-

gyelország 34–34. Az állás: 1. 
Fehéroroszország 7 pont, 2. Szer-
bia 7, 3. Románia 4, 4. Lengyelor-
szág 2.

A selejtezősorozatban az utol-
só mérkőzésüket tegnap késő es-
te Veszprémben a hollandok el-
len játszották a magyarok. A ro-
mánok Lengyelországban ven-
dégszerepeltek.

A csoportok első és második 
helyezettjei, valamint a hét cso-
port legjobb harmadikja jut ki az 
Európa-bajnokságra.




