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Az oroszok a világranglis-
ta 70., míg a szaúdiak a 67. 
helyét foglalják el. A nem-

zetközi szövetség statisztikája 
szerint a két válogatott eddig egy-
szer találkozott egymással, 1993. 
október 6-án Hobarban a házigaz-
da szaúdiak 4–2-re győztek. Amíg 
azonban az oroszok vb-mérle-
ge felemás az ázsiai ellenfelek-
kel szemben – egy-egy győzelem, 
döntetlen és vereség –, addig a 
szaúdiak kimondottan gyengén 
teljesítenek az európai riválisok 
ellen, ugyanis egyetlen sikerük 
mellett nyolcszor kikaptak.

Az orosz válogatott legutóbb 
tavaly október elején nyert, 
Moszkvában úgy verte a szintén 
vb-résztvevő dél-koreaiakat 4–2-
re, hogy az ellenfél két öngólt vé-
tett. Sztanyiszlav Csercseszov 
szövetségi kapitány együttese 
azóta hét barátságos találkozón 
maradt nyeretlen: három döntet-
len mellett négyszer vereséget 
szenvedett, ráadásul a spanyol, 
a brazil és a francia csapat is 
háromszor talált a kapujába. 
A vb-felkészülés hajrájában 
Ausztriával (0–1) és Törökor-
szággal (1–1) sem bírtak.

Az oroszok a nagy tornákon – vb, 
Eb, Konföderációs Kupa – az utóbbi 
időszakban szintén gyengén telje-
sítettek. A legutóbbi tizenegy mér-
kőzésükön csak egyszer győztek 
– Új-Zéland ellen 2-0-ra –, míg négy 
döntetlen mellett hatszor veresé-
get szenvedtek. A Luzsnyiki Stadi-
onban 2012. október 16-a óta nem 
nyertek az oroszok, akkor az aze-

riek elleni vb-selejtezőn bizonyul-
tak jobbnak (1–0). Ami az oroszok 
mellett szól, hogy a házigazdák ed-
dig veretlenek a nyitómeccseken: 
az öt találkozón két hazai siker 
mellett három döntetlen született.

A szaúdi gárda nagy erőkkel 
készült a vb-re, csak idén kilenc 
barátságos meccsen lépett pá-
lyára. Három siker mellett egy 
döntetlent ért el, míg ötször vesz-
tesen hagyta el a pályát. Legutóbb 
a vb-címvédő németek vendé-
gei voltak, s tisztesnek nevezhe-
tő, 2–1-es vereséget szenvedtek. 
Az A-jelű csoport másik két tagja 
Egyiptom és Uruguay.

A romániai idő szerint 18.00 
órakor kezdődő mérkőzés já-
tékvezetője az argentin Nestor 
Pitana lesz, a találkozót Románi-
ában a TVR, Magyarországon pe-
dig az M4 Sport élőben közvetíti. 
A geokódolás miatt Romániában 
nem lehet követni az M4 Sport vb-
közvetítéseit.

Százezren a vb biztonságáért

Mintegy  százezer  ember  
dolgozik az oroszországi lab-
darúgó-világbajnokság bizton-
ságán – mondta Georg Spöttle 
b iztonságpol i t ikai  szakér-
tő az M1 aktuális csatornán 
szerdán. Bármilyen atrocitás 
vagy terrortámadás hatalmas 
presztízsveszteséggel járna 
Oroszországnak, ezért a rend-
őrség és a titkosszolgálat mellett 
biztonsági cégek is dolgoznak a 
helyszínek biztosításán – tette 

hozzá. Elmondta: a rendőri spe-
ciális erők már több gyakorlatot 
tartottak a meccsek helyszíne-

in, összehívták a vezérszurko-
lókat is, és rendbontás esetére 
súlyos büntetéseket helyeztek 

kilátásba. A szakértő kitért arra 
is, hogy iszlamista fenyegetések 
is érkeztek a vb kapcsán.

Ma délután kezdődik a 21. labdarúgó-világbajnokság

A két leggyengébb csapat találkozik
A világranglistán elfoglalt helyezések alapján 

a 32-es vb-mezőny két leggyengébb csapata 

találkozik egymással ma délután a moszkvai 

Luzsnyiki Stadionban a labdarúgó-világbaj-

nokság nyitómérkőzésén. A 18 órakor kezdődő 

összecsapáson a házigazda orosz válogatott 

ellenfele a szaúdi együttes lesz.

A tippverseny
támogatója:

Az Egyesült Államok, Kanada 
és Mexikó adhat otthont a 2026-
os labdarúgó-világbajnokságnak 
– döntött szerdán a nemzetközi 
szövetség (FIFA) moszkvai kong-
resszusán. A közös amerikai 
pályázat 134 szavazatot kapott, 
míg a másik kandidáló, Marok-
kó 65-öt. A végeredmény nem 
meglepetés, hiszen a legfonto-
sabb területekre – többek között 
a stadionokra és szállásokra – 
koncentráló előzetes értékelés-
nél Marokkó 2,7, míg Kanada, az 
Egyesült Államok és Mexikó kö-
zös kandidálása 4 pontot kapott. 
A küldöttekre az is nagy hatás-
sal lehetett, hogy az amerikai-
ak 14,3 milliárd dolláros bevételt 
ígérnek, csaknem kétszer any-
nyit, mint az ötödször pályázó 

észak-afrikaiak. A 2026-os lesz 
a második olyan futball-vb, ame-
lyet több ország közösen rendez: 
2002-ben a Koreai Köztársaság 
és Japán volt a házigazda. Az 
amerikai vb-n már 48 váloga-
tott szerepel majd, így a mos-
tani 64 helyett 80 mérkőzésre 
kerül sor. A 48 csapatot 16 cso-
portba sorolják, s 32 együttes 
jut a kieséses szakaszba. A ter-
vek szerint 60 találkozónak ad 
otthont az Egyesült Államok, 
Kanada és Mexikó három-há-
rom városában egyformán tíz-
tíz összecsapást bonyolítanak 
le. Nyitómérkőzést mind a há-
rom országban rendeznek. A 
döntőre Dallas, Los Angeles és 
New York pályázik. A 2022-es vé-
bét Katar rendezi.

Döntöttek a 2026-os helyszínrőlKapitányváltás 
a spanyoloknál
Miután a Real Madrid kedden 
bejelentette, hogy a spanyol 
válogatott eddigi szövetségi 
kapitánya, Julen Lopetegui ve-
szi át az együttes irányítását, 
a spanyol szövetség azonna-
li hatállyal, a világbajnokság 
kezdete előtt menesztette 
pozíciójából a szakembert. 
Utódja a Real Madrid legendás 
játékosa, Fernando Hierro lett, 
akinek a megbízatása egyelőre 
csak a vb-re szól.

Lewandowski-dupla a lengyelek főpróbáján

A lengyel labdarúgó-válogatott a világbajnokságot megelőző utolsó 
felkészülési mérkőzésén 4–0-ra megverte Litvániát kedden este 
Varsóban. Robert Lewandowski, a Bayern München csatára higgadt 
befejezéssel a 19. percben szerezte meg a vezetést övéinek, majd a 
33. percben húszméteres szabadrúgását követően a lécről a gólvonal 
mögé pattant a labda. Kevin Blom játékvezető először nem vette ész-
re, hogy a labda teljes terjedelmével bent volt – sőt, a litván kapussal 
szemben történt szabálytalanság miatt szabadrúgást ítélt kifelé –, de 
a videobíró segítségével később megadta a gólt. A harmadik lengyel 
találatot pompás összjáték előzte meg, az akciót Dawid Kownacki 
fejezte be góllal, a hajrában pedig Jakub Blaszczykowski értékesített 
egy általa kiharcolt tizenegyest. Az eredmény: Lengyelország–
Litvánia 4–0 (2–0). Gólszerzők: Lewandowski (19. és 33. perc), 
Kownacki (72.) és Blaszczykowski (82., büntetőből). A lengyelek júni-
us 19-én 18 órától Szenegál ellen kezdik meg vb-szereplésüket.

Trumpot is szívesen látnák a világbajnokságon

A labdarúgó-világbajnokságon Donald Trump amerikai elnök is szíve-
sen látott vendég, más államok vezetőihez hasonlóan - jelentette ki 
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak szerdán Moszkvában.




