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A Feröer elleni hazai győzelemmel csoportharmadikként zárta a Storck-csapat a vb-selejtezőket

Füttyszó búcsúztatta a magyarokat

Magyarország labdarúgó-
válogatottja egy Feröer-
szigetek ellen aratott 

1-0-ás hazai győzelemmel bú-
csúzott a 2018-as világbajnok-
ság csoportselejtezőitől. A kedd 
esti zárófordulóban Portugália 
és Franciaország váltott jegyet 
az oroszországi seregszemlé-
re, miközben az addig hibátla-
nul menetelő Svájc, illetve Svéd-
ország és Görögország a novem-
beri pótselejtezőkre kvalifikált.

A budapesti találkozón ugyan-
az a csereként beálló Böde Dá-
niel „ért” három pontot a hazai-
aknak, aki két évvel korábban is 
beköszönt az északiak kapujá-
ba. A Ferencváros csatára most 
a 81. percben volt eredményes, 
egészen addig meglehetősen 
szenvedett az októberi két for-
dulóban sérülések által megti-
zedelt piros-fehér-zöld együttes. 
Ezt immár a hosszú hónapokon 
át lelkes közönség sem hagyta 
szó nélkül, mert a kezdeti bizta-
tás már a játék során elégedet-
len füttykoncertre váltott, és a 
német Bernd Storck szövetségi 
kapitány távozását sürgető Auf 
Wiedersehen!-nel – és Dárdai 
Pál visszahívásával – teljesedett 
ki. Az ünnepi hangulatot még a 
győzelem sem hozta vissza, de 
a továbbjutás szempontjából ele-
ve tét nélküli találkozón szer-
zett három ponttal Magyaror-
szág megőrizte harmadik helyét 
a B csoportban, miközben Lars 
Orsen kapitány feröeri együtte-
se optimizmusát megőrizve ne-
gyedik helyezettként zárt.

Összegeztek a drukkerek

A sajtó helyszíni beszámolóiban 
is kiemelt szurkolói elégedetlen-
ség központi témája volt a meccs 
utáni interjúknak is, hiszen az 
M4 Sportnak értékelő Storck el-
ismerte, hogy ilyen hangulatot 
még soha nem élt át a magyar 
csapatnál. „Meglepődtem. Nem 
könnyű úgy focizni, hogy a szur-
kolók az ellenfelet támogatják. 
Talán nagy volt az elvárás a ré-
szükről, hogy jobban fogjuk zár-
ni ezt a sorozatot. Ez a reakció 

egyfajta összegzés volt a druk-
kerektől” – vélekedett a német 
szakember. Elismerte, hogy jó-
maga sem elégedett a történ-
tekkel, de gratulált tanítványai-
nak, amiért nem hagyták, hogy 
a hangulat befolyásolja őket, és 
kiharcolták a „kötelező” győ-
zelmet – bár később a sajtótá-
jékoztatón azt is mondta, hogy 
a bázeli hibáiért szidalmazott 
Gulácsi Péter kapust bizonyta-
lanná tették a negatív reakciók, 
és mindnyájukat elszomorítot-
ta, hogy ezúttal nem kapták meg 
azt a szurkolói támogatást, ami-
hez az utóbbi időszakban hoz-
zászoktak. „Nem játszottunk jól, 
de győzni akartunk” – szögezte 
le. A selejtezősorozat egészét te-
kintve felvállalta a felelősséget 
a gyengébb ellenfelekkel szem-
ben elhullajtott pontjaikért, de 
szerinte most nem az ő jövőjéről, 
hanem a magyar futball jövőjéről 
kell beszélni. „Nagy átalakulá-
son megyünk keresztül. A 2016-
os Európa-bajnokságon jól sze-
repeltünk, és reformokat vezet-
tünk be. Időre van szükség” – fo-
galmazott.

Portugál ünnep

Noha Magyarország az elmúlt 
tíz év legkevesebb pontját sze-
rezte a mostani vb selejtező-
sorozatában, a 13 pont elegen-
dő volt ahhoz, hogy a harma-
dik helyét megőrizve maga mö-
gé utasítsa Feröert (9 pont), Lett-
országot (7) és Andorrát (4 pont) 
– utóbbi kedd este a lettek ven-
dégeként kapott ki 4-0-ra – a B 
csoportban. Az első két helyért 
zajló csatába viszont nem tudott 
beleszólni, mert az a papírfor-
mának megfelelően Portugália 
és Svájc különharcává vált, és a 
záróforduló lisszaboni rangadó-
ján csúcsosodott ki az Európa-
bajnok házigazda 2-0-ás győzel-
mével. Egészen addig Svájc 27 
ponttal és hibátlan mérleggel ve-
zette a hatost, ám Djourou öngól-
ja és Adré Silva 57. percben szer-
zett találata miatt pótselejtezőre 
kényszerül, miközben a szintén 
27 pontot gyűjtő portugálok 32-4-

es gólkülönbséggel jegyet váltot-
tak a seregszemlére.

Melléjük csatlakozott kedd es-
te Franciaország – a vendég fe-
héroroszok elleni 2-1-es sike-
rével –, míg a svédeknek a hol-
landiai 2-0-ás vereség is bele-
fért a pótselejtezőt érő második 
hely megszerzéséhez. A 1-1-re 
végződött Luxemburg–Bulgá-
ria meccs után az A csoport vég-
eredménye Franciaország (23 
pont), Svédország (19/26-9-es 
gólkülönbség), Hollandia (19/21-
12), Bulgária (13), Luxemburg (6), 
Fehéroroszország (5) lett.

A H csoportban már csak a pót-
selejtezős helyért futballoztak 
kedd este. Görögország a papír-
formának megfelelően 4-0-ra le-
győzte otthon Gibraltárt, ezért 
Bosznia-Hercegovina már hiába 
rabolt három pontot Észtország-
ból 2-1-es sikerrel, a kvalifikáci-
ót már korábban kiharcoló Belgi-
um mögött a hellének maradtak a 
második helyen. A belgák egyéb-
ként 4-0-ra verték otthon Ciprust, 
ezért a hatos végeredménye: 1. 
Belgium 28 pont, 2. Görögország 
19, 3. Bosznia 17, 4. Észtország 11, 
5. Ciprus 10, 6. Gibraltár 0.

Jönnek a pótselejtezők

A görögök győzelme azt is eldön-
tötte, hogy a csoportmásodikok 
különversenyében – ahol a ha-
tosok sereghajtói elleni eredmé-
nyeket nem veszik számításba 
– Szlovákia lett a leggyengébb, 
ezért szintén lemarad a jövő évi 

vb-ről. A többiek novemberben 
oda-vissza vágós pótselejtezőt 
vívnak, amelyre kedden sorsol-
ják ki a párosításokat a kiemelt 
Svájc, Olaszország, Horvátor-
szág és Dánia, valamint a máso-
dik kalapba került Észak-Íror-
szág, Írország, Görögország és 
Svédország között.

Európából Franciaország az 
A, Portugália a B, Németor-
szág a C, Szerbia a D, Lengyel-
ország az E, Anglia az F, Spa-
nyolország a G, Belgium a H, Iz-
land pedig az I csoportot meg-
nyerve csatlakozott a házigaz-
daként alanyi jogon vb-résztve-
vő Oroszországhoz. Dél-Ameri-
kából Brazília, Uruguay, Argen-
tína és Kolumbia kvalifikált – a 
kontinensbajnok Chile csak a 
hatodik helyen zárta a selejte-
zőket –, de már biztos résztve-
vőnek számít Irán, Japán, Me-
xikó, Dél-Korea, Szaúd-Arábia, 
Nigéria, Costa Rica és Egyip-
tom is. Az afrikai zónában no-
vemberben zárulnak a cso-
portselejtezők, míg ugyanakkor 
Honduras–Ausztrália és Új-Zé-
land–Peru párosítás szerint in-
terkontinentális pótselejtezőket 
rendeznek a vb-szerepléséért.

Összeállt a Nemzetek Ligája

Románia, mint ismert, Magyar-
országhoz hasonlóan lemarad 
a világbajnokságról, és már a 
2020-as Európa-bajnokságra 
összpontosít, amelyre a jövő-
re útnak induló Nemzetek Li-

gájából is kvalifikálni lehet. Az 
UEFA-ranglista alapján tegnap 
véglegesített négy osztály kö-
zül mindketten a C-be kerültek, 
és az 1-es kalapból – Skócia és 
Szlovénia társaságában – sor-
solják majd ki őket január 24-én. 
A 2-es kalapból Görögország, 
Szerbia, Albánia, Norvégia, a 
3-asból Montenegró, Izrael, Bul-
gária és Finnország, a 4-esből 
pedig Ciprus, Észtország és Lit-
vánia lehetnek az ellenfeleik a 
három négyes, illetve egy hár-
mas csoportban rendezendő 
küzdelemben. A szeptember és 
november között szervezendő 
fordulók után a csoportgyőzte-
sek egy osztállyal feljebb léphet-
nek – az utolsó helyezettek meg 
visszaesnek az alsóbb kategóri-
ába –, és 2020 márciusában le-
hetőséget kapnak arra is, hogy 
a többi osztályok csoportgyőzte-
seivel együtt az utolsó négy Eb-
helyért küzdjenek. Amennyiben 
addigra már a selejtezőkön kijut-
nak a kontinensviadalra, úgy a 
mögöttük végző legjobb, de még 
nem Eb-résztvevő vehet részt 
a pótkvalifikációban. Az biztos, 
hogy mindegyik osztály ad leg-
alább egy Eb-csapatot.

Az A osztályban egyébként 
Németország, Portugália és Bel-
gium a kiemelt, a B-ben Auszt-
ria, Wales és Oroszország, míg 
a D-ben Azerbajdzsán, Macedó-
nia, Fehéroroszország és Grúzia 
kerül az első kalapba.

KRÓNIKA

Magyarország labdarúgó-válogatottja kifütyült 

győzelemmel zárta a 2018-as világbajnoki cso-

portselejtezőket. A Nemzetek Ligájában Romá-

niával együtt kiemelt lesz a C osztályban.

Kupaellenfelet és büntetést is kapott a Sepsi OSK a fociszövetségtől
Akárcsak tavaly, idén is a 
Craiovai Universitateát kap-
ta ellenfélnek a Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK labda-
rúgócsapata a Román Kupa 
tizenhatoddöntőjében, ám mi-
közben egy évvel ezelőtt még 
másodosztályos alakulatként 
kaptak ki az oltyánoktól, most 
már élvonalbeli „társként” látják 
őket vendégül Brassóban. A teg-
napi sorsoláskor Liga 1-es ellen-
fél jutott a Kolozsvári CFR-nek is, 
amely a Botoșani vendége lesz az 
október 24–26. között rendezen-
dő összecsapáson. A címvédő 
Voluntari a Liga 2-ben listaveze-
tő Hermannstadt vendége lesz, 

de lesz Temesvári ASU Poli (Liga 
2)–Temesvári ACS Poli (Liga 1) 
derbi is. A többi párosítás: FC 
Argeș (2)–Iași, Chiajna–Giurgiui 
Astra, Kolozsvári Sănătatea (3)–
FCSB, Resicabánya (3)–Viitorul, 
Bákó (3)–Dinamo, Brăila (2)–Bu-
karesti Juventus (2), Ploiești-i 
Petrolul (3)–Mioveni (2), Buka-
resti Metaloglobus (2)–Medgyesi 
Gaz Metan, Slobozia (3)–ASA (2), 
Afumați (2)–UTA (2), Clinceni 
(2)–Târgoviște (2), Kolozsvári U 
(3)–Miroslava (2). A továbbjutás 
egyetlen mérkőzésen dől el.

A Sepsi OSK egyébként tegnap 
délután nemcsak kupaellenfelet, 
hanem büntetést is kapott. A Hi-

vatásos Labdarúgóliga (LPF) hon-
lapján közöltek szerint a sportági 
szövetség fegyelmi bizottsága fi-
gyelmeztetés mellett 5000 lejre 
bírságolta a klubot az FCSB elleni 
bajnoki meccsen történt szurko-
lói magatartások miatt. A testü-
let épp azt a 4-0-s vendégsikerrel 
zárult brassói találkozót vizsgál-
ta, amely után a Mikó Imre Jog-
védelmi Szolgálat tett panaszt a 
vendégdrukkerek magyarellenes 
viselkedése miatt. A bukarestiek 
ultrái, mint ismert, egyebek mel-
lett egy kifeszített molinón „Ro-
mánia nektek nem az otthonotok. 
Menjetek” – a menjetek szót pi-
ros-fehér-zöldre festve – felirat-

tal provokáltak, amire a házigaz-
dák, Ria, Ria, Hungária! skan-
dálással válaszoltak. Az FCSB-t 
egyébként ugyancsak 5000 lejre 
bírságolta meg tegnap a fegyel-
mi bizottság.

Diószegi László, a Sepsi OSK 
tulajdonosa a Krónikának azt 
nyilatkozta, hogy nem lepte meg 
teljesen a döntés. „Sajnos szer-
vezőként a hazai csapat min-
dig büntethető azzal az indok-
kal, hogy nem tett meg min-
dent a szurkolói rendbontások 
megakadályozása érdekében. 
Én azt gondoltam, hogy nem fo-
gunk büntetést kapni, de ezen-
túl majd sokkal jobban »megnéz-

zük« a vendégdrukkereket, mie-
lőtt beengednénk őket” – közöl-
te. Hangsúlyozta, a beléptetés-
kor történő átvizsgálásért az ál-
taluk szerződtetett őrző-védő cég 
a felelős, ezért tőlük fogják kérni 
a klubra kiszabott szankció meg-
térítését. „Persze mondhatnak 
nemet is” – tette hozzá Diószegi. 
Kérdésünkre jelezte, hogy a fe-
gyelmi bizottság az ítélet megho-
zatala kapcsán nem sokat „ma-
gyarázkodott”, de a szabályzat 
szerint már pusztán petárdázás 
és görögtűz esetén is büntethető 
a szervezőcsapat.

V. NY. R.

Kiszenvedett győzelem. A csereként beállt Böde gólja három pontot ért a feröeriek ellen
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