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A selejtezősorozat 2008 
óta nem tapasztalt gyen-
ge szereplést hozott, kö-

szönhetően a feröeri (0–0) és 
andorrai (0–1) fricskáknak, no 
meg a múlt heti svájci kudarc-
nak (2–5). Ennek ellenére a 
mérkőzés előtt egy órával höm-
pölygött a tömeg a Groupama 
Aréna környékén, és mind a sta-
dionba igyekeztek, ahol aztán 
közel telt ház, húszezer ember 
buzdította – később pedig kifü-
tyülte – a nemzeti tizenegyet.

Az első felhördülést, majd rög-
tön tapsot – nem kicsit volt cini-
kus szaga – a hetedik percben 
tapasztalhattuk, amikor Gulá-
csinak gurított haza Kádár. Ez-
úttal jól kezelte le a labdát a 
hálóőr – Svájcban sajnos rossz 
átvétele miatt vezetést szerzett 
a hazai csapat. Lelátói derültsé-
get okozott a 10. perc is, amikor 
a játékvezető huppant fenékre 
a pálya közepén, majd elhagy-
ta a lapjait is. Azonban szempil-
lantás alatt minden helyreállt, a 
sípmester talpra, a lapok pedig 
vissza a zsebébe. Ennek a mu-
tatványnak is taps lett a vége.

Magáról a mérkőzésről sajnos 
nem tudunk bőven írni, mivel 
túl sok említésre méltó esemény 
nem történt: pár erőtlen magyar 
beadás szélről, amely rendre 
célt vagy fejet tévesztett a feröeri
tizenhatosban, illetve egy ígé-
retes feröeri lapos lövés volt, 
semmi más. A 35. percben jött 
is az „Ébresztő!” skandálása, 
nehezen volt nézhető a pályán 
előadott produkció. Nem sok-
kal később felcsendült az „Auf 
wiedersehen!” is, Bernd Storck 
szövetségi kapitánynak jelezte a 
közönség, hogy mit várna el tő-
le a mérkőzés után, illetve nem-
sokára sokat sejtetőn a „Dárdai 
Pali” kiáltásba is belekezdett a 
nagyérdemű. A játékosok öltöző-
be vonulását – talán írnunk sem 
kell – füttykoncert kísérte.

Ha Böde jön...

A második félidőt – a szo-
kásnak megfelelően – a székely 
himnusz eléneklésével kezdte a 
közönség, majd szólt teli torok-
ból a „Vesszen Trianon!” rigmus 
is. Storck kapitány ismét egy – 
korábban már bevált – cserével 
próbált javítani a hangulaton: 
Böde Dánielt küldte a pályára. 

Az egyébként korábban Storck 
által rendre cserepadra ülte-
tett csatár a két évvel ezelőtti, 
szintén Feröer-szigetek elleni 
Eb-selejtezőn a második félidő-
ben beállva két gólt rúgott, ami-

vel megfordította a mérkőzés 
állását, és gyakorlatilag pótse-
lejtezőt érő helyre segítette a vá-
logatottat. Égett most is a ház, 
és érkezett megint Böde, a 81. 
percben egy szöglet után sze-
rencsésen hozzá pattanó labdát 
bepasszolt a hálóba. De ne sza-
ladjunk ennyire a végére, vagy-
is inkább igen, merthogy ismét 
nem történt semmi rendkívü-
li a pályán. Pár erőtlen magyar 
próbálkozást nagyon könnyen 
elfojtott az amúgy végig kilenc 
emberrel védekező északi csa-
pat. A 75. percben aztán egy 
még sosem tapasztalt jelenet-
nek lehettünk szem- és fültanúi. 
A feröeriek 9–10 egymás utáni 
passzára olézott a magyar pub-
likum. Elképzelni sem tudjuk 
(akarjuk), mi játszódhatott le a 
pályán lévő magyar játékosok 
lelkében. A nézőtéren a gól elle-
nére is zengett a „K..va gyenge”, 
„Ébresztő!” és „Mi a f.sz van”, fü-
tyüléssel megspékelve. Úgy néz 
ki, a nézők sok kellemetlen ered-
ményt le tudnak nyelni, de a 
nagyon halvány, minden szem-
pontból kilátástalan játék már 
nekik sem emészthető. Nem volt 
több ebben a szigetországi kis-
csapatban sem, pedig ha parányi 
fantázia is lett volna, minimum 
ponttal mehettek volna haza.

Visszatérve a nemzeti tizen-
egyre, sajnos nem tudjuk azt ír-
ni, hogy ott tart, ahol tartania 
kell, vagy előrébb – talán csak 
Storck látja így –, ugyanis a fe-
röeri kapitánynak igazat adva 
a magyar válogatottra nem le-
het azt mondani, hogy a tavalyi 
Európa-bajnokság után fejlő-
dött volna, sőt. A játékosok a 
mérkőzés lefújása után oda-
álltak az ultrák elé, de azok a 
„K..va gyenge” skandálásába 
kezdtek, megtoldva erős fü-
tyüléssel is. A csapatkapitány 
Dzsudzsák Balázs sietve és 
szemlátomást feldúltan vonult 
be az öltözőbe, majd követték 
csapattársai is.

Szerencse is kellett

A sajtótájékoztató is tartoga-
tott némi meglepetést. Storck 
bejövetele előtt arra kérték a saj-
tó képviselőit, hogy csak a mér-
kőzéssel kapcsolatban tegyenek 
fel kérdéseket a szövetségi kapi-
tánynak. Storck kezdte értéke-
lőjét, kiemelve: ő profi karrierje 
alatt ilyet nem tapasztalt, hogy a 
csapat nyer és a közönség még-
is fütyül. Csapata teljesítményét 
jónak látta egy brusztolós ellen-
féllel szemben. Ezt lehet, csak ő 

látta így az egész Groupamában. 
A Digi TV-s kolléga azt kérdez-
te, hogy jobbnak látta-e a Ferö-
er-szigetek elleni produkciót az 
andorrai játéknál, mire a kapi-
tány azt válaszolta, hogy ez bi-
zony nem volt jobb, mint amikor 
Andorrától kaptak ki, csak most 
éppen a szerencsének is kö-
szönhetően nyertek. Storck per-
sze megmagyarázta ezt is, és 
újból értetlenségének adott han-
got a közönség reakcióit illetően.

Bár a kapitány értékelése nem 
utalt arra, hogy lemondana, és 
eddig az MLSZ vezetősége is ki-
állt mellette, a lelátói türelem 
szemmel láthatóan elfogyott, és 
még egy ilyen gyenge produk-
ció a Storck-éra végét jelentheti.

Portugália jobb gólkülönbsé-
gének köszönhetően kvalifikál-
ta magát a jövő évi oroszországi 
világbajnokságra, míg Svájc pót-
selejtezőn vívhatja ki a vb-rész-
vétel jogát.

Labdarúgó vb-selejtező, 10., 
utolsó forduló, B csoport: Ma-
gyarország–Feröer-szige-
tek 1–0 (0–0), gólszerző Böde 
(81.). A magyar válogatott felál-
lása: Gulácsi – Fiola, Guzmics, 
Kádár, Szabó J. – Stieber (Nagy 
Dániel, 66.), Nagy Á., Pátkai, 
Dzsudzsák – Eppel (Böde, 45.), 
Ugrai (Sallai, 89.). Portugália–
Svájc 2–0 (1–0), Lettország–An-
dorra 4–0 (2–0).

A csoport: Luxemburg–Bul-
gária 1–1 (1–0), Franciaország–
Fehéroroszország 2–1 (2–1), 
Hollandia–Svédország 2–0 (2–
0). A csoport végeredménye: 1. 
Franciaország 23 pont, 2. Svéd-
ország 19, 3. Hollandia 19, 4. 
Bulgária 13, 5. Luxemburg 6, 6. 
Fehéroroszország 5.

H csoport : Észtország–
Bosznia-Hercegovina 1–2 (0–0), 
Görögország–Gibraltár 4–0 (1–
0), Belgium–Ciprus 4–0 (1–0). A 
csoport végeredménye: 1. Belgi-
um 28 pont, 2. Görögország 19, 3. 
Bosznia-Hercegovina 17, 4. Észt-
ország 11, 5. Ciprus 10, 6. Gib-
raltár 0.

A kilenc csoport leggyengébb 
második helyezettje Szlovákia 
lett, így lemarad a pótselejte-
zőről. A párosításokat október 
17-én sorsolják ki a FIFA székhá-
zában, Zürichben. A kiemeléshez 
az októberi világranglistát ve-
szik alapul. Svájc, Olaszország, 

Dánia, Horvátország, Svédor-
szág, Észak-Írország, Görögor-
szág és Írország harcol majd a 
négy vébét érő helyért.

Messi megmentette Argentínát, 
Chile és Paraguay kiesett

Dél-Amerikában is véget értek 
a 2018-as labdarúgó-világbaj-
nokság selejtezői: Lionel Messi 
mesterhármasával megmen-
tette az argentinokat a kiesés 
szégyenétől, Peru interkonti-
nentális selejtezőt vívhat, Uru-
guay és Kolumbia továbbjutott, 
Chile és Paraguay azonban na-
gyon elrontotta az utolsó kört. 
Dél-amerikai selejtezők, 
18. forduló : Ecuador–Argentí-
na 1–3 (1–2), Brazília–Chile 3–0 
(0–0), Paraguay–Venezuela 0–1 
(0–0), Peru–Kolumbia 1–1 (0–
0), Uruguay–Bolívia 4–2 (2–1). A 
csoport végeredménye: 1. Bra-
zília 41 pont, 2. Uruguay 31, 3. 
Argentína 28, 4. Kolumbia 27, 5. 
Peru 26, 6. Chile 26, 7. Paraguay 
24, 8. Ecuador 20, 9. Bolívia 14, 
10. Venezuela 12.

A sereghajtó vetett véget 
az amerikai vb-álomnak

Az Egyesült Államok labda-
rúgó-válogatottja óriási megle-
petésre kikapott a sereghajtó 
Trinidad és Tobagótól a selejtező 
CONCACAF-zó nájának 10., utolsó 
fordulójában, ezzel eldőlt, hogy 
az amerikai csapat nem lesz ott 
a 2018-as tornán. CONCACAF-
zóna, 10. forduló: Trinidad és 
Tobago–Egyesült Államok 2–1 
(2–0), Panama–Costa Rica 2–1 
(0–1), Honduras–Mexikó 3–2 (1–
2). A csoport végeredménye: 1. 
Mexikó 21 pont, 2. Costa Rica 16, 

3. Panama 13, 4. Honduras 13, 5. 
USA 12, 6. Trinidad és Tobago 6.

A C Ligában a román és magyar 
válogatott

Az Európai Labdarúgó-szö-
vetség nyilvánosságra hozta a 
2018 őszén kezdődő Nemzetek 
Ligájának besorolását. A ma-
gyar válogatott a C ligába ke-
rült, többek között Romániával, 
Görögországgal, Norvégiával és 
Szerbiával együtt. Az UEFA az 
ötvenöt tagországot a vb-selej-
tezők lezárása utáni koeffici-
ens-rangsor alapján osztotta be 
a négy divízióba. A tizenkét leg-
jobb csapat az A divízióba került, 
a következő tizenkettő a B-be, az 
ezt követő tizenöt a C-be, s a ma-
radék tizenhat a D-be.

A C-ben egy három- és három 
négycsapatos csoportot alakí-
tanak ki. A csoportok győztesei 
feljutnak a B divízióba, míg az 
utolsó helyezettek a D ligában 
kezdik meg a 2020-as kiírást.

A csoportbeosztást január 
24-én Lausanne-ban készíti el 
az UEFA. Az első fordulót 2018. 
szeptember 6. és 8. között ren-
dezik meg, az utolsót pedig no-
vember 18. és 20. között. Az A 
liga négy csoportgyőztese be-
jut a final fourba, amelynek me-
netrendjét 2018 decemberében 
sorsolják ki, a négyes döntő pe-
dig 2019. június 5–9. között lesz. 
A többi divízió jól teljesítő csapa-
tai is reménykedhetnek, hiszen a 
2019 márciusa és novembere kö-
zött lezajló Európa-bajnoki selej-
tezőkről kvalifikációt nem szerző 
válogatottak a 2020. márciusi NL-
rájátszásból még kijuthatnak az 
Eb-re.

ILYÉS SZABOLCS, ZÁTYI TIBOR

A jövő évi labdarúgó-világbajnokság selejtezőjé-

nek utolsó csoportmeccsén Feröert fogadta Ma-

gyarország válogatottja kedden este. A rendkívül 

alacsony színvonalú találkozón Böde Dániel 

góljával sikerült megszerezni a győzelmet.

Már csak a pótselejtezők maradtak hátra

Lehurrogott magyar győzelem

A mérkőzés végén az ultrák kifütyülték a magyar válogatottat
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A B csoport végeredménye
1. Portugália 10 9 0 1 32–4 27
2. Svájc 10 9 0 1 23–7 27
3. Magyarország 10 4 1 5 14–14 13
4. Feröer 10 2 3 5 4–16 9
5. Lettország 10 2 1 7 7–18 7
6. Andorra 10 1 1 8 2–23 4

A Nemzetek Ligája csoportbeosztása

A divízió (12): Németország, Portugália, Belgium, Spanyolország, 
Franciaország, Anglia, Svájc, Olaszország, Lengyelország, Izland, 
Horvátország, Hollandia. B divízió (12): Ausztria, Wales, Oroszor-
szág, Szlovákia, Svédország, Ukrajna, Írország, Bosznia-Hercego-
vina, Észak-Írország, Dánia, Csehország, Törökország.
C divízió (15): Magyarország, Románia, Skócia, Szlovénia, Görög-
ország, Szerbia, Albánia, Norvégia, Montenegró, Izrael, Bulgária, 
Finnország, Ciprus, Észtország, Litvánia. D divízió (16): Azer-
bajdzsán, Macedónia, Fehéroroszország, Grúzia, Örményország, 
Lettország, Feröer, Luxemburg, Kazahsztán, Moldova, Liechten-
stein, Málta, Andorra, Koszovó, San Marino, Gibraltár.




