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Tizenkét stadion, harminckét válogatott, egyetlen serleg – ma délután rajtol a 21. labdarúgó-világbajnokság

Felcsendül Moszkvában az orosz „vuvuzela”

„A nyitómeccs mindig szim-
bolikus. Ekkor ébredsz rá, 
hogy amire négy évet vár-

tál, végre ismét itt van" – ezt a két-
szeres aranylabdás, 41 éves brazil 
Ronaldo nyilatkozta, aki a popéne-
kes Robbie Williams és a helyi ope-
raénekesnő, Aida Garifullia mellett 
ma szerephez jut az Oroszország-
ban kezdődő 2018-as labdarúgó-
világbajnokság nyitóünnepségén. 
Ezt az Oroszország–Szaúd-Ará-
bia összecsapás (18 óra) előtt szer-
vezik a 81 ezer férőhelyes, felújított 
moszkvai Luzsnyiki Stadionban, 
de amellett további tizenegy stadi-
on és összesen tizenegy város fo-
gadja a 21. focivébére kvalifikált 
harmincként válogatottat.

A korábban téli olimpiának már 
otthont adó állam a történelemben 
először rendezheti meg a Nem-
zetközi Labdarúgó-szövetség (FI-
FA) legnagyobb világeseményét, 
ezért amióta 2010-ben házigaz-
dává választották, erőteljes inf-
rastruktúra-fejlesztés kezdődött 
a térségben. Az utolsó hivatalos 
adatok alapján 678 milliárd rubel, 
azaz 12 milliárd dollár lett a tor-
na szervezésének összköltsége, 
de emellett még az esemény ide-
jén segédkező személyek létszá-
ma is kimagasló, 15 ezer önkéntes 
és százezer biztonsági szakember 
dolgozik majd a vb idején.

Ezen a tornán debütál a ko-
rábban sokat tesztelt videobíró-
rendszer is, de még az Adidas 
új Telstar 18 néven bemutatko-
zott labdájába is chipet szerel-
tek a statisztikai kimutatások és 
a smart-watchokkal (okosórákkal) 
felszerelt játékvezetők segítésé-
hez. Ezen technikai újításoktól a 
téves döntések csökkenését re-
mélik. Harminc kamera áll majd 
a szakemberek rendelkezésére az 
ítélet meghozatalakor.

A FIFA idén rekordnak számító 
400 millió dollár összdíjazást kínál 
a tornán, amelyből a világbajnok-
nak 38 millió, az ezüstérmesnek 
28, a harmadik helyezettnek 24, 
a negyediknek pedig 22 millió jut 
majd.

Újoncok és rutinosok

Ha a világbajnokság mezőnyét 
nézzük, akkor azonnal feltűnhet 
Olaszország, Hollandia, Chile és 
az Egyesült Államok hiánya. Külö-
nösen a taljánoké jelent „drámát”, 

hiszen 1958 óta most először ma-
radtak le a vébéről. A lemaradók 
helyett viszont lettek olyan kurió-
zumnak számító együttesek a me-
zőnyben, mint Panama, amelynek 
válogatottja történetében először 
vesz részt világbajnokságon, de 
az elmúlt időszakban remeklő Pe-
ru rutinja is megkopott legutóbbi 
1982-es szereplése óta. A 2012-ben 
negyeddöntőbe jutásával meglepe-
tést okozott Szenegál is érdekes-
ségnek számít, hogy mire jut majd 
a Lengyelországgal, Kolumbiával 
vagy Japánnal teljes H csoportban, 
még nem tudni.

Persze a papírforma a dél-ame-
rikai csapat felé billen ki, mint aho-
gyan az A kvartettben Uruguay, 
az E-ben Brazília, a D négyesben 
pedig az argentinok a favoritok. 
Persze ez a négyes érdekesnek 
ígérkezik a két évvel ezelőtti Euró-
pa-bajnokság szenzációját jelentő, 
története első vb-jén szereplő Iz-
landdal, valamint a Luka Modric, 
Ivan Rakitic és Mario Mandzukic 

neve által fémjelzett horvát együt-
tessel a mezőnyben, továbbá Nigé-
riáról sem szabad elfelejteni, hogy 
tavaly épp az argentinokat győzte 
le 4–2-re egy barátságos meccsen. 
Messi akkor nem lépett pályára.

Most természetesen nem kíván-
ják pihentetni a Barcelona klasszi-
sát. Teljesítménye értelemszerűen 
hatással lesz az idei Aranylabda-
díjra is, ahol fő riválisa, Cristiano 
Ronaldo az Európa-bajnok Portugá-
lia keretében Spanyolországgal ját-
szik majd rangadót a B csoportban, 
de ugyanígy európai együttesek 
esélyességét mutatja a papírfor-
ma a C négyesben Franciaország, 
az F-ben pedig a vb-címvédő Né-
metország révén, míg a G-ben Bel-
gium–Anglia derbi várható. Utóbbi 
csatából egyikük a négyes második 
helyére szorul majd, mint ahogyan 
több szakember Mexikónak (F cso-
port), Horvátországnak (D) és Len-
gyelországnak (H) is ezt a helyet 
jósolta, talán csak az E négyes kap-
csán oszlanak meg a vélemények a 
Szerbia–Costa Rica–Svájc trió ki-
egyensúlyozottsága miatt.

Hiányzók és kiemeltek

Utóbbi kapcsán érdekes lesz fi-
gyelemmel követni a szomszé-
dos szerbek szereplését, hiszen 
az ősszel rajtoló Nemzetek Ligájá-
ban Románia épp Mladen Krstajic 
szövetségi kapitány együttesével 
fog találkozni.

Érdekesség egyébként, hogy az 
A csoportban a házigazda Orosz-
országnak nem biztos, hogy ele-
gendők lesznek a hazai pálya 
előnyei a továbbjutáshoz, hiszen 

igencsak megváltoztak, amióta 
2008-ban Eb-elődöntősként meg-
pályázták a szervezést. Fő rivá-
lisuk most minden bizonnyal a 
Mohamad Szalah-val felálló Egyip-
tom lesz. Ő kétségkívül a torna 
egyik sztárjának számít, de mel-
lette a brazil Neymar, a belga Kevin 
De Bruyne, az uruguayi Edinson 
Cavani, az angol Harry Kane, a 
spanyol David de Gea vagy a né-
met Thomas Müller egyaránt csa-
pata húzónevének számít.

A franciákat egyébként – az el-
bukott hazai Eb óta – a belgákkal 
együtt a vb titkos esélyeseiként em-
legetik. A svájci székhelyű Sporttu-
dományok Nemzetközi Központja 
(CIES) által kidolgozott algoritmus 
alapján a galloké a mezőny legérté-
kesebb kerete – 1410 millió euróra 
becsülték. Sorrendben Anglia, Bra-
zília, Spanyolország, Argentína, 
Németország, Belgium, Uruguay 
és Horvátország következik, mi-
közben a sereghajtók között Irán, 
Szaúd-Arábia és Panama szerepel 
– utóbbi mindössze 15 millió euró-
ra becsült összértékkel.

Bölöni nem számít meglepetésre

„Gyakorlatilag nagy változá-
sok nincsenek a futballtérképen, 
nem jelent meg új erő, eddig még 
nem ismert futballnemzet" – vé-
li az erőviszonyokról kérdezve 
Bölöni László. A marosvásárhelyi 
származású futballedző lapcsa-
ládunknak leszögezte: „a brazilok 
brazilok maradtak a dél-ameri-
kaiak körében. Az európaiaknál 
ott vannak a németek, a spanyo-
lok, más nagy meglepetés a konti-
nensről talán a franciák lehetnek, 
de mind olyan futballerők, akik-
kel már találkoztunk, akiket is-
merünk”. A szakember szerint 
gratulálni lehet az olyan kisebb 
csapatoknak, mint Panama, ami-
ért kijutottak a vb-re, de minden 
tisztelet mellett sem feltételezi 
róluk azt, hogy meghatározó té-
nyezői lesznek az idei sereg-
szemlének. Nagy meglepetésekre 
amúgy sem számít, mint ahogyan 
az elmúlt tornákon sem borult a 
papírforma. „Mindig mondhat-
juk a végső győzelemre esélyes-
nek a brazilokat, a németeket, a 
spanyolokat vagy az argentinokat, 
de ezekeben a tippekben én gyen-
ge vagyok” – mondta, amikor a 
lehetséges döntősök kilétéről fag-
gattuk. Hozzátette, Olaszország 
hiánya jelentőséggel bír, ugyanak-
kor a hollandok visszaesése már 
hosszabb ideje tart, ezért nem ér-
ződik majd annyira a vb-n. „Az 
olaszokat lehet sajnálni, a hol-
landoknak talpra kell állniuk” – 
szögezte le Bölöni. Romániát és 
Magyarországot „logikus hiány-
zóknak” tartja, mert mint mondta: 
„mindkettő gyengébben teljesí-
tett, normális, hogy nincsenek ott. 
Hogy mikor jutnak ki újra? Jó len-
ne, ha nem csak akkor, amikor 
megint bővítik a vb-mezőnyt.”

A Royal Antwerp vezetőedzője-
ként jól ismeri a belga labdarúgást, 

amelynek válogatottja szerinte tele 
van tűzdelve nagynevű játékosok-
kal, de az az általános vélemény, 
hogy hiányzik az összhang az 
együttesben. „Arról is beszélnek, 
hogy egyik játékos elhalványítja a 
másikat. Kellene nekik egy kima-
gasló teljesítmény a nyolcad- vagy 
a negyeddöntőben ahhoz, hogy 
az evés meghozza az étvágyu-
kat, hogy valóban arra koncent-
ráljanak, amit sokan várnak tőlük. 
Nevek, erősségek vannak, de vala-
hogy meg kell találni az összhan-
got” – vélekedett Bölöni.

Kódolt csatornák

Romániában az országos köz-
szolgálati csatorna, a TVR sugá-
rozza majd a július 15-éig tartó vb 
mérkőzéseit, miközben Magyaror-
szágon újfent az MTVA vásárolta 
meg a jogokat. Mivel ezt a szerző-
dést a FIFA-val még korábban kö-
tötték – az Eurovízión keresztül 
–, ezért itthon az M4 Sport csator-
na geokódolására kell számítani a 
torna idején. Ugyanakkor Vaszily 
Miklós, az MTVA vezérigazgatója 
bejelentette, hogy az európai szö-
vetséggel (UEFA) és a FIFA-val ta-
valy megkötött új megállapodás 
értelmében az ősszel rajtoló Nem-
zetek Ligája találkozóikor már a 
környező országokban, így Romá-
niában sem kell lekódolniuk a köz-
vetítést.

És ne feledjék, kedves olvasóink, 
újságunk tippversenyének szelvé-
nyeit ma délután négy óráig kell el-
juttatni szerkesztőségünkbe.

VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

A legfontosabb információk egy helyen

Harminckét válogatott, tizenkét helyszín – ma 

délután kezdődik Oroszországban a történelem 21. 

labdarúgó-világbajnoksága. A címvédő Németor-

szág mellett Brazília, Argentína vagy épp Spanyol-

ország már hagyományosan az esélyesek közé 

tartozik, de sokan Franciaországot és Belgiumot is 

a döntőbe várják. Bölöni László szerint nem lesz-

nek nagy meglepetések, de ő elsősorban élvezni 

akarja, nem pedig tippelni rá.
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A tippverseny támogatói:

Romániában az országos közszolgálati csatorna, 
a TVR sugározza a mérkőzéseket, míg az M4 Sport 
csatorna geokódolására kell számítani.




