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A jövő évi labdarú-

gó-világbajnoki se-

lejtezőjének utolsó 

csoportmeccsén 

Feröer-szigetek csapa-

tát fogadta Magyaror-

szág válogatottja ked-

den este. A rendkí-

vül alacsony színvona-

lú találkozón az ismét 

csereként beálló, ellen-

ben újból eredményes 

Böde Dániel góljával 

sikerült megszerezni 

a győzelmet. Helyszíni 

beszámoló.

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

szönhetően a feröeri (0–0) és 
andorrai (0–1) szégyennek, no 
meg a múlt heti svájci kudarc-
nak (2–5). Ennek ellenére a mér-
kőzés előtt egy órával hömpöly-
gött a tömeg a Groupama Aréna 
környékén, és mind a stadion-
ba igyekeztek, ahol aztán közel 
teltház, húszezer ember buzdí-
totta – később pedig kifütyülte – 
a nemzeti tizenegyet.

Az első felhördülést, majd 
rögtön tapsot – nem kicsit volt 
cinikus szaga – a hetedik perc-
ben tapasztalhattuk, amikor 
Gulácsinak gurított haza Kádár. 
Ezúttal jól kezelte le a labdát a 
hálóőr – Svájcban sajnos a rossz 
átvétele miatt vezetést szerzett 
a hazai csapat.  

Magáról a mérkőzésről saj-
nos nem tudunk bőven írni, mi-
vel túl sok említésre méltó ese-
mény nem történt: pár erőtlen 
magyar beadás szélről, amely 
rendre célt vagy fejet tévesztett 
a feröeri tizenhatosban, illet-
ve egy ígéretes feröeri lapos lö-
vés volt, semmi más. A 35. perc-
ben jött is az „Ébresztő!” skan-
dálása, nehezen volt nézhető a 
pályán előadott produkció. Nem 
sokkal később felcsendült az 

„Auf wiedersehen!” is, Bernd 
Storck szövetségi kapitánynak 
jelezte a közönség, hogy mit vár-
na el tőle a mérkőzés után, illet-
ve rögtön nemsokára, sokat sej-
tetően a „Dárdai Pali” kiáltásába 
is belekezdett a nagyérdemű. A 
játékosok bevonulását – talán ír-
nunk sem kell – füttykoncert kí-
sérte az öltözőbe.

A második félidőt – a szoká-
soknak megfelelően – a székely 
himnusz eléneklésével kezdte 
a közönség, majd szólt teli to-
rokból a „Vesszen Trianon!” rig-
mus is. Storck kapitány ismét 
egy, már korábban bevált cse-
rével reagált a szünetben, re-
mélve, hogy elvész a stadion-
ban uralkodó apatikus hangu-
lat. Böde Dánielt küldte a pá-
lyára.  Böde ismét megmentette 
Magyarországot, a 81. percben 
egy szöglet utáni, szerencsésen 
hozzápattanó labdát bepasszolt 
a hálóba. De ne szaladjunk eny-
nyire a végére, vagyis inkább 
igen, merthogy ismét nem tör-
tént semmi rendkívüli a pályán. 
Pár erőtlen magyar próbálko-
zást nagyon könnyen elfojtott 
az amúgy végig kilenc emberrel 
védekező északi csapat. A 75. 
percben aztán egy még sosem 

tapasztalt jelenetnek lehettünk 
szem- és fültanúi. A feröeriek 
9–10 egymás utáni passzára 
olézott a magyar publikum. El-
képzelni sem tudjuk (akarjuk), 
mi játszódhatott le a pályán lé-
vő magyar játékosok lelkében. 
A nézőtéren a gól ellenére is 
zengett a „K..va gyenge”, „Éb-
resztő!” fütyüléssel megspékel-
ve. Úgy néz ki, a nézők sok kel-
lemetlen eredményt le tudnak 
nyelni, de a nagyon halvány, 
minden szempontból kilátásta-
lan játék már nekik is nehezen 
megemészthető. 

Visszatérve a nemzeti tizen-
egyre, sajnos nem tudjuk azt 
írni, hogy ott tart, ahol tarta-
nia kell, vagy előrébb – talán 
csak Storck látja így – ugyanis 
a feröeri kapitánynak igazat ad-
va, a magyar válogatottra nem 
lehet azt mondani, hogy a tava-
lyi Európa-bajnokság után fejlő-
dött volna, sőt.

A játékosok a mérkőzés le-
fújása után odaálltak az ult-
rák elé, de azok a „K..va gyen-
ge” skandálásába kezdtek, vé-
leményt mondva a látottakról, 
megtoldva erős fütyüléssel is. A 
csapatkapitány Dzsudzsák Ba-
lázs sietve és szemlátomást fel-

dúltan vonult be az öltözőbe, őt 
követték csapattársai is. 

A sajtótájékoztatón Storck 
csapata teljesítményét jónak 
látta egy brusztolós ellenféllel 
szemben. Ezt lehet, csak ő lát-
ta így az egész Groupamában. 

Bár a kapitány értékelése 
nem utalt arra, hogy lemonda-
na, és az MLSZ vezetősége is 
kiállt eddig mellette, a lelátói 
türelem szemmel láthatóan el-
fogyott, és még egy ilyen gyen-
ge produkció a Storck-éra végét 
jelentheti. 

Összesítés: 
Labdarúgó világbajnoki 

selejtező, 10., utolsó fordu-
ló, B csoport: Magyarország–
Feröer-szigetek 1–0 (0–0), gól-
szerző Böde (81.).  A másik két 
mérkőzésen: Portugália–Svájc 
2–0 (1–0), Lettország–Andor-
ra 4–0 (2–0) . Portugália jobb 
gólkülönbségének köszönhető-
en kvalifikálta magát a jövő évi 
oroszországi világbajnokság-
ra, míg Svájc pótselejtezőn vív-
hatja ki a vb-részvétel jogát.  1. 
Portugália  27 pont, 2. Svájc  27, 
3. Magyarország  13, 4. Feröer  
9, 5. Lettország  7, 6. Andorra  4.

ILYÉS SZABOLCS

Befejeződtek a világbajnoki selejtezők

Lehurrogott magyar győzelem

A magyarok győztek ugyan, de ezzel senki nem elégedett
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A C divízióban 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-divízióba 
került – többek között Románi-
ával, Görögországgal, Norvégiá-
val és Szerbiával együtt.

Az UEFA az 55 tagországot a 
vb-selejtezők lezárása utáni ko-
efficiens-rangsor alapján osz-
totta be a négy divízióba. A ti-
zenkét legjobb csapat az A diví-
zióba került, a következő tizen-
kettő a B-be, az ezt követő ti-
zenöt a C-be s a maradék tizen-
hat 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 csa-
patai is reménykedhetnek, hi-
szen a 2019 márciusa és novem-
bere között lezajló Európa-baj-
noki selejtezőkről kvalifikációt 
nem szerző válogatottak a 2020. 
márciusi NL-rájátszásból még 
kijuthatnak az Eb-re.

A Nemzetek Ligája csoportbeosztása
A divízió (12):  Németország, Por-

tugália, Belgium, Spanyolország, 
Franciaország, Anglia, Svájc, 
Olaszország, Lengyelország, Iz-
land, Horvátország, Hollandia.

B divízió (12):  Ausztria, Wales, 
Oroszország, Szlovákia, Svéd-

ország, Ukrajna, Írország, Bosz-
nia-Hercegovina, Észak-Íror-
szág, Dánia, Csehország, Török-
ország.

C divízió (15):  Magyarország, Ro-
mánia, Skócia, Szlovénia, Gö-
rögország, Szerbia, Albánia, 
Norvégia, Montenegró, Izrael, 
Bulgária, Finnország, Ciprus, 
Észtország, Litvánia.

D divízió (16):  Azerbajdzsán, 
Macedónia, Fehéroroszország, 
Grúzia, Örményország, Lettor-
szág, Feröer, Luxemburg, Ka-
zahsztán, Moldova, Liechten-
stein, Málta, Andorra, Koszovó, 
San Marino, Gibraltár.

A hollandok ismét 
lemaradtak
A keddi napon a magyaro-
ké mellett két másik európai 
selejtezőcsoportban is mér-
kőzéseket rendeztek. A cso-
port: Luxemburg–Bulgária 
1–1 (1–0), Franciaország–
Fehéroroszország 2–1 (2–1), 
Hollandia–Svédország 2–0 
(2–0). A csoport végeredmé-
nye: 1. Franciaország 23 pont, 
2. Svédország 19, 3. Hollandia 
19, 4. Bulgária 13, 5. Luxem-
burg 6, 6. Fehéroroszország 5.
H csoport: Észtország–Bosz-
nia-Hercegovina 1–2 (0–0), 
Görögország–Gibraltár 4–0 
(1–0), Belgium–Ciprus 4–0 
(1–0). A csoport végered-
ménye: 1. Belgium 28 pont, 
2. Görögország 19, 3. Bosz-
nia-Hercegovina 17, 4. Észtor-
szág 11, 5. Ciprus 10, 6. Gib-
raltár 0.

Jönnek 
a pótselejtezők
A selejtezők után most még 
négy európai csapat számá-
ra van esély kijutni a világbaj-
nokságra. 
A kilenc csoport leggyengébb 
második helyezettje Szlová-
kia lett, így lemarad a pótse-
lejtezőről. A párosításokat ok-
tóber 17-én sorsolják ki a FIFA 
székházában, Zürichben. A ki-
emeléshez az októberi világ-
ranglistát veszik alapul. Svájc, 
Olaszország, Dánia, Horvát-
ország, Svédország, Észak-Ír-
ország, Görögország és Ír-
ország harcol majd a négy 
vébét érő helyért.

Messi megmentette 
Argentínát
Véget értek a 2018-as labda-
rúgó világbajnokság selejte-
zői Dél-Amerikában is: Lionel 
Messi megmentette mester-
hármasával az argentinokat 
a kiesés szégyenétől, Peru in-
terkontinentális selejtezőt 
vívhat, Uruguay és Kolumbia 
továbbjutott, Chile és Para-
guay azonban nagyon elron-
totta az utolsó kört. Dél-ame-
rikai selejtezők, 18. fordu-
ló: Ecuador–Argentína 1–3 
(1–2), Brazília–Chile 3–0 
(0–0), Paraguay–Venezue-
la 0–1 (0–0), Peru–Kolum-
bia 1–1 (0–0), Uruguay–Bolí-
via 4–2 (2–1). A csoport vég-
eredménye: 1. Brazília 41 
pont, 2. Uruguay 31, 3. Argen-
tína 28, 4. Kolumbia 27, 5. Pe-
ru 26, 6. Chile 26, 7. Paraguay 
24, 8. Ecuador 20, 9. Bolívia 
14, 10. Venezuela 12.

Vége az amerikai 
vb-álomnak
Az Egyesült Államok labdarú-
gó-válogatottja óriási megle-
petésre kikapott a sereghajtó 
Trinidad és Tobagótól a világ-
bajnoki selejtező CONCACAF-
zónájának 10., utolsó fordu-
lójában. Ezzel eldőlt, hogy az 
amerikai nemzeti csapat nem 
lesz ott a 2018-as oroszorszá-
gi tornán. CONCACAF-zóna, 
10. forduló: Trinidad és To-
bago–Egyesült Államok 2–1 
(2–0), Panama–Costa Rica 
2–1 (0–1), Honduras–Mexikó 
3–2 (1–2). A csoport végered-
ménye: 1. Mexikó 21 pont, 2. 
Costa Rica 16, 3. Panama 13, 
4. Honduras 13, 5. USA 12, 6. 
Trinidad és Tobago 6.




