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M ár minden mindegy ala-
pon vágott neki a magyar 
válogatott az utolsó, fi n-

nek elleni mérkőzésnek, hiszen 
borítékolható volt, hogy a papír-
formának megfelelően – győzelem 
esetén is – csak a harmadik helyen 
végezhet csoportjában. Ám a csoda 
megtörtént, az észtek idegenben 
legyőzték a görögöket, így a fi nnek 
elleni budapesti siker még inkább 
felértékelődött.

„Az elmúlt két év eredményei 
után a közelmúlt bizakodásra ad 
okot, de nem szabad elszállni ma-
gunktól, szerénynek kell maradni. 
Erre a teljesítményre azonban lehet 
alapozni. Az elsődleges szempont 
a keret összeállításakor az aktuális 
forma. Sokat fejlődött a válogatott, 
többféle felállást is kipróbáltunk” – 
értékelt a csoportmérkőzések végén 
Marco Rossi szövetségi kapitány. A 
magyar válogatott egyébként azért 
is hajtott, hogy minél jobb ered-
ménnyel zárjon, mert a Nemzetek 
Ligája (NL) csoportjaiban elért pon-
tok alapján állítják össze a kalapo-
kat a 2020-as Európa-bajnokság 
sorsolására. A csapat végül a C osz-
tály harmadik legjobb csoportmáso-
dikjaként fejezte be a küzdelmeket, 
így – a románhoz hasonlóan – a 
negyedik kalapból várhatja az Eu-
rópa-bajnoki selejtezők vasárnapi 
dublini sorsolását. Az együttest a 
másodikok összevetésében a bolgár 

és az izraeli válogatott előzte meg, 
míg a román mögötte maradt.

Különben sok szakemberhez ha-
sonlóan Cosmin Contra, a román 
szövetségi kapitány sem áradozott 
az NL lebonyolításával kapcsolat-
ban. „Minden szempontból egy 
rendkívül komplikált versenyki-
írás. Ha meg is nyered a csoportod, 
még mindig kell selejtezőt vívnod. 
A csoportmásodikok helyzete sem 
egyértelmű. Lehet, hogy amikor 
majd látják a nehézségeket, javítani 
fognak a kiíráson. Szerintem jobb 
volt akkor, amikor a hagyományos 
módon döntötték el, ki jut ki az Eb-
re” – nyilatkozta a csoportküzdel-
mek után Contra.

Nem egyszerű lebonyolítás

Ami a Nemzetek Ligája 2020. tavaszi 
rájátszását illeti, biztosan tizenhat 
csapat vesz részt; alapesetben min-
den ligában a négy csoportgyőztes. 
Addig viszont véget érnek a 2020-
as Eb hagyományos selejtezői, 
amelyekből húsz csapat vívja ki az 
Eb-szereplés lehetőségét. Ezt köve-
tően működésbe lép az NL-rájátszás 
korántsem egyszerű feltöltési me-

chanizmusa, amelynek fő szabálya-
it alább ismertetjük.

Ha egy NL-csoportelső kvótát 
szerez az Eb-selejtezőkön, akkor a 
saját ligáján belüli válogatott kerül 
a rájátszás mezőnyébe. Ha a ligák 
valamelyikében négynél kevesebb 
Eb-kvóta nélküli csapat marad a 
rájátszásra, akkor az NL abszolút 
sorrendjét fi gyelembe véve töltik fel 
a mezőnyt, kétféleképpen. 1. Ha van 
az adott liga kiinduló playoff mező-
nyében csoportelső, akkor az egy-
gyel gyengébb liga rájátszásra jogot 
nem szerzett legerősebb csapatával 
(vagyis A ligás csapatot nem sorol-
hatnak alsóbb ligás csoportelső 
mellé). 2. Ha az adott liga kiinduló 
playoff mezőnyében nincs csoport-
első, akkor az abszolút sorrend kö-
vetkező, rájátszásra jogot nem szer-
zett legerősebb csapatával (vagyis 
például ha a B ligából három csapat 
kivételével mindegyik kvótát sze-
rez az Eb-selejtezőn, de egyik sem 
NL-csoportelső, akkor mellé odake-
rülhet egy A ligás nem csoportelső).

Tekintettel arra, hogy a D ligá-
nak mindenképpen jut négy hely a 
tizenhat csapatos NL-rájátszásban, 
marad tizenkét kiadó hely. Ha pe-
dig az Eb-selejtezőkön érvényesül 
a papírforma és a legjobb csapatok 
kerülnek ki az Eb-re, akkor a húsz 
Eb-kvóta az A és B jelű liga húsz csa-
patának jut. Ez esetben a huszon-
négy csapatból négy marad verseny-
ben a playoff ra, négy helyet pedig 
feltöltenek a következő, azaz a C jelű 

ligából, és eme négy csapat között 
mindenképpen ott lenne a magyar 
válogatott, mivel a C liga csoportel-
sőit a versenykiírás értelmében nem 
léptetik feljebb.

Könnyebb az NL-rájátszás, 
mint a selejtező?

Tehát amennyiben a magyar vá-
logatott a hagyományos Eb-selej-
tezők során nem jut ki a 2020-as 
kontintenstornára, nagy valószínű-
séggel lehetősége lesz a Nemzetek 
Ligájának rájátszásában kivívnia 
a részvételt. Ismerve az elmúlt hu-
szonöt-harminc év tapasztalatait és 
látva a válogatott hullámzó telje-
sítményét, már most borítékolható, 
hogy Gulácsi Péterék, ha nagyon jól 
játszanak, a Dublinban kisorsolt ha-
tos csoportban a kijutást nem bizto-
sító 3. helyért lehetnek versenyben. 
Amennyiben pedig a tallinni formá-
jukat hozzák, akkor a 4–5. pozíció-
ért is meg kell küzdeniük. Vagyis 
a döntés a Nemzetek Ligájának rá-
játszására marad, amelynek rend-
kívüli bonyolultságát már az előbb 
leírtakban is lehetett érzékelni. 
Legtalálékonyabban az egyik angol 
válogatott játékos fogalmazott az 
ősszel, amikor arról kérdezték, mit 

értett meg az új kiírásból. „A szövet-
ségi kapitányunk bejött az öltözőbe 
és elkezdte magyarázni a szabályo-
kat, de annyira bonyolultnak tűntek 
még számára is, hogy egy idő után 
azt mondta: fi úk, csupán azt kell 
megjegyeznetek, hogy nyernetek 
kell.”

A kicsiknek kedvez?

A Nemzetek Ligáját amúgy csak a 
kisebb csapatok vették komolyan, 
nekik ugyanis nem volt mindegy, 
melyik kalapból sorsolják majd ki 
őket, és az sem, hogy esetleg már 
az NL csoportjainak megnyerésével 
közelebb kerülhetnek egy esetleges 
Eb-kvalifi kációhoz. A nagyágyúk 
közül nem mindegyik húzott bele, 
hiszen ezúttal a legjobbak az A ligá-
ban egymás ellen játszottak. Talán 
ennek is köszönhető, hogy itt igen-
csak érdekes eredmények születtek: 
a négy csoportelső nem feltétlenül 
a papírforma szerint alakult. A szu-
perdöntőt így a svájci, portugál, 
angol és holland csapat vívja majd 
luzitán földön. A portugálok a portói 
Estádio do Dragaót és a guimarãesi 
Estádio D. Afonso Henriquest jelöl-
ték meg helyszínként, a mérkőzése-
ket 2019 júniusában rendezik.

Göröngyös az út a 2020-as Eb-re
Azonos urnából várja a vasárnapi dublini Eb-sorsolást a magyar és a román válogatott
• Tizenkét feljutó, ti-
zenkét kieső, tizenhat 
csoportelső. De melyik 
tizenhat válogatott vesz 
majd részt az Európa-baj-
nokság rájátszásában, 
2020 tavaszán? Csupán 
találgatható a Nemzetek 
Ligája csoportkörének 
múlt heti zárultával. Addig 
pedig izgulhatunk az 
Eb-sorsoláson, amelyet 
december 2-án tartanak 
az ír fővárosban.

A 2020-as Eb-ről 

A 2020-as Európa-bajnokság huszonnégy csapatos lesz, automatikusan egyik válogatott 
sem tagja a mezőnynek, beleértve azt a tizenhárom országot, amelyekben az Eb-mérkőzé-
sek lesznek. A házigazda városokról 2014 szeptemberében döntött az UEFA, még a selejtező 
megkezdése előtt, ezért előfordulhat, hogy lesz olyan rendező ország, amelynek csapata 
nem jut ki az Eb-re. December 2-án Dublinban az Eb-selejtezőn részt vevő 55 együttest 
10 csoportba sorolják, ezekből 5 darab ötcsapatos, 5 darab pedig hatcsapatos lesz (a 
Nemzetek Ligája négyes döntőjébe jutó válogatottak ötcsapatos csoportba fognak kerülni). 
A selejtező 2019 márciusában kezdődik, és 2019 novemberében ér véget. A tíz csoport első 
két helyezettje kijut az Európa-bajnokságra. A 2020 márciusában rendezendő Eb-pótse-
lejtezőben összesen tizenhat csapat vesz részt. Az együttesek kilétét a Nemzetek Ligája 

összesített rangsorolása dönti el. A tizenhat válogatott négy ágra kerül, mindegyik ágról egy 
csapat jut ki az Eb-re.

A 2020-as Európa-bajnokság selejtezőinek kalapbeosztása 

1. kalap: Portugália, Svájc, Hollandia, Anglia, Belgium, Franciaország, Spanyolország, 
Olaszország, Horvátország, Lengyelország.
2. kalap: Németország, Izland, Bosznia-Hercegovina, Ukrajna, Dánia, Svédország, Oroszor-
szág, Ausztria, Wales, Csehország.
3. kalap: Szlovákia, Törökország, Írország, Észak-Írország, Skócia, Norvégia, Szerbia, 
Finnország, Bulgária, Izrael.
4. kalap: Magyarország, Románia, Görögország, Albánia, Montenegró, Ciprus, Észtország, 
Szlovénia, Litvánia, Grúzia.
5. kalap: Macedónia, Koszovó, Fehéroroszország, Luxemburg, Örményország, Azerbajdzsán, 
Kazahsztán, Moldova, Gibraltár, Feröer.
6. kalap: Lettország, Liechtenstein, Andorra, Málta, San Marino.

Jövőre adják át a budapesti 

Puskás Ferenc Stadiont. Itt 
rendezik majd az Európa-
bajnokság F csoportjának 
három mérkőzését, illetve egy 
nyolcaddöntőt
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