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Egy góllal nyert a magyar labdarúgó válogatott Feröer ellen

Lehurrogott magyar győzelem

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.

Magáról a mérkőzésről saj-
nos nem tudunk bőven írni, 
mivel túl sok említésre mél-
tó esemény nem történt: pár 
erőtlen magyar beadás szél-
ről, amely rendre célt vagy fejet 
tévesztett a feröeri tizenhatos 
környékén, illetve egy ígéretes 
feröeri lapos lövés volt, sem-
mi más. A 35. percben jött is 
az „Ébresztő!” skandálása, ne-
hezen volt nézhető a pályán 
előadott produkció. Nem sok-

kal később felcsendült az „Auf 
wiedersehen!” is, Bernd Storck 
szövetségi kapitánynak jelez-
te a közönség, hogy mit várna 
el tőle a mérkőzés után, illetve 
rögtön nemsokára, sokat sejte-
tően a „Dárdai Pali” kiáltásába 
is belekezdett a nagyérdemű. 
A játékosok bevonulását – talán 
írnunk sem kell – füttykoncert 
kísérte az öltözőbe. 

A vendégeket biztatták

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 stadionban 
uralkodó apatikus hangulat. 

Böde Dánielt küldte a pályára, 
aki  a 81. percben egy szöglet 
utáni szerencsésen hozza pat-
tanó labdát bepasszolt a háló-
ba. Előtte viszont a 75. percben 
egy még sosem tapasztalt jele-
netnek lehettünk szem- és fül-
tanúi. A feröeriek 9–10 egymás 
utáni passzára olézott a ma-
gyar publikum. Elképzelni sem 
tudjuk (akarjuk) mi játszód-
hatott le a pályán lévő magyar 
játékosok lelkében, akik a mér-
kőzés lefújása után odaálltak 
az ultrák elé, de azok a „K..va 
gyenge” skandálásába kezdtek, 
véleményt mondva a látottak-
ról, megtoldva erős fütyüléssel 
is. Portugália jobb gólkülönbsé-
gének köszönhetően kvalifikál-
ta magát a jövő évi oroszországi 
világbajnokságra, míg Svájc 
pótselejtezőn vívhatja ki a vb-
részvétel jogát.

Labdarúgó világbajnoki se-
lejtező, 10., utolsó forduló, B 
csoport: Magyarország–Fe-
röer-szigetek 1–0 (0–0), gól-
szerző Böde (81.). Magyarország: 
Gulácsi – Fiola, Guzmics, Kádár, 
Szabó J. – Stieber (Nagy Dániel, 
66.), Nagy Á., Pátkai, Dzsudzsák 
– Eppel (Böde, 45.), Ugrai (Sallai, 
89.). A B-csoport további ered-
ményei: Portugália–Svájc 2–0 
(1–0), Lettország–Andorra 4–0 
(2–0). A csoport végeredménye:  
1. Portugália 27 p, 2. Svájc 27, 3. 
Magyarország 13, 4. Feröer 9, 5. 
Lettország 7, 6. Andorra 4. To-
vábbi eredmények: A csoport: 
Luxemburg–Bulgária 1–1 (1–0), 
Franciaország–Fehéroroszor-
szág 2–1 (2–1), Hollandia–Svéd-
ország 2–0 (2–0). A csoport 
végeredménye: 1. Franciaor-
szág 23 pont, 2. Svédország 19, 
3. Hollandia 19, 4. Bulgária 13, 

5. Luxemburg 6, 6. Fehérorosz-
ország 5. H csoport: Észt-
ország–Bosznia-Hercegovina 
1–2 (0–0), Görögország–Gibral-
tár 4–0 (1–0), Belgium–Ciprus 
4–0 (1–0). A csoport végered-
ménye: 1. Belgium 28 pont, 2. 
Görögország 19, 3. Bosznia-Her-
cegovina 17, 4. Észtország 11, 5. 
Ciprus 10, 6. Gibraltár 0. A ki-
lenc csoport leggyengébb má-
sodik helyezettje Szlovákia lett, 
így lemarad a pótselejtezőről. 
A párosításokat október 17-én 
sorsolják ki a FIFA székházá-
ban, 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.
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Messi megmentette Argentínát

Dél-Amerikában is véget értek a 2018-as labdarúgó-világbajnok-
ság selejtezői: Lionel Messi mesterhármasával megmentette az 
argentinokat a kiesés szégyenétől. Dél-amerikai selejtezők, 18. 
forduló: Ecuador–Argentína 1–3 (1–2), Brazília–Chile 
3–0 (0–0), Paraguay–Venezuela 0–1 (0–0), Peru–Ko-
lumbia 1–1 (0–0), Uruguay–Bolívia 4–2 (2–1). A csoport 
végeredménye: 1. Brazília 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.

Vége az amerikai vb-álomnak

Az Egyesült Államok labdarúgó-válogatottja óriási meglepetésre 
kikapott a sereghajtó Trinidad és Tobagótól a világbajnoki selej-
tező CONCACAF-zónájának 10., utolsó fordulójában, ezzel eldőlt, 
hogy az amerikai csapat nem lesz ott a 2018-as oroszországi 
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 végeredmé-
nye: 1. Mexikó 21 pont, 2. Costa Rica 16, 3. Panama 13, 4. Honduras 
13, 5. USA 12, 6. Trinidad és Tobago 6.

Bejutottak az elitkörbe a magyarok

Bejutott az Európa-bajnoki selejtező tavaszi elitkörébe a magyar U19-
es labdarúgó-válogatott azzal, hogy a hollandiai kvalifikációs tornán a 
hazaiak mögött a második helyen végzett. A csoport végeredménye: 
1. Hollandia 7 pont, 2. Magyarország 6, 3. Szlovénia 4, 4. Málta 0.

Olivier Giroud, az Arsenal 
francia válogatott labdarúgója 
is ott van az év legszebb góljá-
ért járó Puskás-díj három dön-
tőse között. Az Európa-bajnoki 
ezüstérmes csatár lehet az első 
francia futballista, aki megkap-
ja az elismerést. Giroud idén 
január 1-jén skorpiórúgással ta-
lált a Crystal Palace kapujába a 
Premier League-ben.

A nemzetközi szövetség (FI-
FA) tízről háromra szűkítette a 
jelöltek listáját, amelyen a ve-
nezuelai U17-es női válogatott 
tagja, Deyna Castellanos is sze-

repel, aki a Kamerun elleni ta-
lálkozón középkezdésből volt 
eredményes. Ő lehet az első női 
győztes a díj történetében.

A harmadik jelölt, a dél-afri-
kai Oscarine Masuluke, aki a 
Baroka FC kapusaként ollózó 
mozdulattal szerzett gólt az Or-
lando Pirates ellen. A szurkolók 
a FIFA honlapján az ünnepélyes 
díjátadó napjáig, október 23-ig 
szavazhatnak. A gálát a London 
Palladium színházban rendezik.

A FIFA korábbi elnöke, Joseph 
Blatter 2009. október 26-án a fel-
csúti akadémián jelentette be a 

Puskás-díj létrehozását, a vi-
lágszervezet attól az esztendő-
től kezdve díjazza évről évre a 
világ legszebb gólját az Arany-
csapat néhai kapitányának ne-
vét viselő díjjal.

A Puskás-díj eddigi nyertesei: 
2009:  Cristiano Ronaldo (por-
tugál). 2010: Hamit Altintop 
(török). 2011: Neymar (brazil). 
2012: Miroslav Stoch (szlo-
vák). 2013: Zlatan Ibrahimovic 
(svéd). 2014: James Rodriguez 
(kolumbiai). 2015: Wendell 
Lira (brazil). 2016: Mohd Faiz 
Subri (malajziai)

Három jelölt maradt a Puskás-díjra

Fucsovics Márton egy helyet javítva a 104. a férfi 
teniszezők legfrissebb világranglistáján. A legjobb 
román, Marius Copil a 75. helyet foglalja el. Az élen 
annyi változás történt, hogy Rafael Nadal már 
2370 ponttal vezet a svájci Roger Federer előtt. 
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alap-
ján, zárójelben a legutóbbi helyezés): 1. (1.) Rafael 

Nadal (spanyol) 9875, 2. (2.) Roger Federer (sváj-
ci) 7505, 3. (3.) Andy Murray (brit) 6290, 4. (4.) 
Alexander Zverev (német) 4400, 5. (5.) Marin Cilic 
(horvát) 4155, 6. (6.) Novak Djokovic (szerb) 4125, 
7. (7.) Dominic Thiem (osztrák) 3925, 8. (9.) Stan 
Wawrinka (svájci) 3540, 9. (8.) Grigor Dimitrov 
(bolgár) 3455, 10. (11.) David Goffin (belga) 3055.

Nadal már 2370 ponttal vezet




