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A világ- és Európa-bajnok is pályára lép a Puskás Arénában ▴  FORRÁS: MTI

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A háromszoros győztes, utóbbi 
három Eb-ből kettőt meg-
nyert Spanyolország 1994 

óta nem hibázik a selejtezőkben 
és zsinórban 14. nagy tornájára is 
megszerezte a kvalifi kációt, mögötte 
Franciaország pedig a 13.-ra. A cím-
védő Portugália ebben az évezred-
ben nem bukott még selejtezőt, egy-
más után 11. alkalommal jutott ki egy 
nagy tornára. Oroszország a Szov-
jetunió utódállamának tekintve már 
a rekordot jelentő 12. Eb-részvételt 
ünnepelte, az olaszok pedig miután 
elbukták a vb-selejtezőt, zsinórban 
hetedik Eb-jükre készülhetnek, illet-
ve összesen 28. nagy tornájukra. En-
nél több nagy futballeseményen csak 
Németország/NSZK vett részt, amely 
az Eb-részvételi rekordot is egyedül 
tartja (zsinórban 13. Eb-jével), ezzel 
pedig a németek zsinórban már a 26. 
rangos tornájukra jutnak el 1968 óta. 
Az esélyesek között még számontar-
tott Hollandia hat év elteltével visz-
szatér a nemzetközi élmezőnybe egy-
egy kihagyott vb és Eb után.

Csehország igazi Eb-specialistá-
nak tekinthető, hiszen első önálló 
indulása során rögtön bravúros ezüs-
töt nyert 1996-ban, azóta pedig nem 
hiányzott a kontinensbajnokságról, 
most zsinórban hetedszer lesz ott. 
A lengyelek 2008 óta nem hagytak 
ki egy Eb-t sem, Ukrajna pedig so-
rozatban a harmadik kontinensbaj-
nokságára készülhet. Horvátország 
függetlenségének kikiáltása óta csak 
a 2000-es Eb-t hagyta ki, és zsinór-
ban az 5. kontinensbajnokságára 
jutott ki, mint ahogyan szintén ötöd-
ször kvalifi kálta magát Svédország, 
Ausztria pedig zsinórban a harmadik 
Eb-kvalifi kációját szerezte meg.

Finnország történelmi kijutásával 
a 33. ország lesz, amely részt vehet 
egy Európa-bajnokságon, és az UEFA 
55 jelenlegi tagországa közül a 34., 
amely eljut valamelyik nagy tornára 
(Bosznia-Hercegovina eddig Eb-re 
nem, de egy vb-re már kijutott). Nem-
csak a fi nnek lesznek viszont az egye-
düli újoncok a jövő évi kontinensbaj-
nokságon, hiszen a Nemzetek Ligája 
D divíziójából is egy Eb-n még sosem 
járt válogatott nyeri majd a rájátszást 
(Grúzia, Észak-Macedónia, Koszovó 
vagy Fehéroroszország).

Ugyanakkor Skócia 1998, Norvé-
gia 2000, Bulgária pedig 2004 óta 
nem jutott ki nagy futballeseményre, 
és Szerbia Jugoszlávia széthullása 
óta ugyan négy vb-ből háromra is 
kijutott, közben Eb-re egyszer sem. 
A négy, kontinensbajnokságra rég-
óta hiába vágyakozó válogatott kö-
zül egy azonban jövőre véget vethet 
ross z sorozatának, hiszen éppen egy-
más ellen döntenek majd a 2020-as 
Eb-kvalifi kációról a Nemzetek Ligája 
rájátszásában (a skótok, a norvégok 
és a szerbek egymás ellen versenge-
nek, míg a bolgárok a magyarokkal 
találkoznak a pótselejtezőben). Ha 
már a magyar érdekeltségű pótse-
lejtezőnél tartunk, ne feledjük, hogy 
akárcsak Magyarország, Románia 
és ellenfele, Izland is egymás után a 
második Eb-jére juthat ki, a 2016-os 
franciaországi kontinensbajnokság 
után.

Mint ismert, kijutás esetén a ma-
gyarok az F jelű, halálcsoportnak is 
tartott kvartettbe kerülnek, az ak-
tuális világbajnok Franciaország, 
az Eb-címvédő Portugália és egy 
másik társrendező, a 2014-es vb-n 
diadalmaskodott Németország tár-
saságában játszhatnak. Megjegy-
zendő, hogy legutóbb az 1992-es 
Eb-n fordult elő, hogy az aktuális 
Európa-bajnok és a világbajnok ösz-

szecsapott egymással a csoportkör-
ben, akkor a hollandok megverték 
a németeket. A magyar válogatott 
szemszögéből nyilvánvaló, hogy az 
utolsó eséllyel indulnának ebben a 
csoportban, amelyben a három nagy 
favorit között dőlne el a biztos nyol-
caddöntőt érő első két hely megszer-
zése. Ennél „enyhébb” sorsolásban 
volt része a román csapatnak, amely 
ha sikerrel veszi a pótselejtezőt, a 
szintén házigazda Hollandián kívül 
Ukrajnával és Ausztriával mérkőzhet 
meg a C csoportban, és reális esélyei 
lennének a továbbjutásra.

A legkiegyensúlyozottabb párhar-
cok az A csoportban várhatók, ahol 
a favorit olaszok mögött a svájciak, a 
törökök és a magyarok előtt kijutott 
walesiek nagyjából hasonló játékerőt 
képviselnek. Érdekesség, hogy a ro-
mánok selejtezőcsoportjából tovább-
jutott két válogatott, Spanyolország és 
Svédország az Eb-n is összekerültek, 
az E csoportban még a lengyelekkel, 

valamint egy, a pótselejtezőből érke-
ző együttessel (Bosznia-Hercegovi-
na, Észak-Írország, Szlovákia vagy 
Írország) találkoznak majd. Hasonló 
helyzetben vannak a belgák és az 
oroszok is, akik két skandináv gárdát, 
Dániát és az újonc Finnországot kap-
ták maguk mellé a B csoportban. Az 
újratalálkozásoknak ezzel még nincs 
vége, hiszen a D csoportban Anglia 
és Csehország is „egymásra talált”, 
melléjük Horvátország és a norvég, 
szerb, skót, izraeli négyesből csatla-
kozik még egy együttes, ezt elnézve 
kifejezetten szoros lesz a küzdelem a 
továbbjutásért. 

A 2020-as labdarúgó Európa-
bajnokság csoportbeosztása

A csoport (Róma, Baku):  Olaszor-
szág, Svájc, Törökország, Wales. B 
csoport (Szentpétervár, Koppen-
hága):  Belgium, Oroszország, Dánia, 
Finnország. C csoport (Bukarest, 

Amszterdam):  Ukrajna, Hollandia, 
Ausztria, az A vagy D Liga rájátszásá-
nak győztese*.  D csoport (London, 
Glasgow): Anglia, Horvátország, 
Csehország, a C Liga rájátszásának 
győztese.  E csoport (Bilbao, Dub-
lin): Spanyolország, Lengyelország, 
Svédország, a B Liga rájátszásának 
győztese.  F csoport (Budapest, 
München): Németország, Francia-
ország, Portugália, az A vagy D Liga 
rájátszásának győztese*.

(*A Nemzetek Ligája A divíziójá-
nak pótselejtezőjéről a három lehet-
séges győztes közül az egyik rende-
ző, Magyarország, továbbá Izland 
vagy Bulgária kerülhet az F csoport-
ba. Ha viszont Románia nyerné ezt 
a rájátszást, akkor rendezőként a C 
csoportba kerülne, így a legalsó, D 
divízió győztese kerülne negyedik-
nek az F csoportba.)

A C csoport menetrendje

1. forduló (június 14.):  Hollandia–
Ukrajna (Amszterdam), Ausztria–A 
vagy D divízió győztese (Bukarest). 
2. forduló (június 18.):  Hollandia–
Ausztria (Amszterdam), Ukrajna–A 
vagy D divízió győztese (Bukarest). 
3. forduló (június 22.):  Hollandia–A 
vagy D divízió győztese (Amszter-
dam), Ukrajna–Ausztria (Bukarest).

Az F csoport menetrendje

1. forduló (június 16.):  Portugália–A 
vagy D divízió győztese (Budapest), 
Franciaország–Németország (Mün-
chen). 2. forduló (június 20.):  Fran-
ciaország–A vagy D divízió győztese 
(Budapest), Portugália–Németország 
(München). 3. forduló (június 24.): 
Portugália–Franciaország (Buda-
pest), Németország–A vagy D divízió 
győztese (München).

Gigászok és újoncok Eb-je
Megvannak az ellenfelek, a mezőny még nem teljes
• A hatból mindössze 
két csoportban teljes 
a mezőny a 2020-as 
labdarúgó Európa-baj-
nokságon. Az egyenes 
ágon kijutott húsz 
válogatott mellé jövő 
tavasszal még csatla-
kozik a pótselejtező-
re várakozó tizenhat 
együttes közül négy. 
Megnéztük, hánya-
dik rangos viadalukra 
készülnek az Eb-rész-
vevők, továbbá azt is, 
hogy milyenek lehet-
nek az erőviszonyok az 
egyes csoportokban.

A londoni döntőben derül ki, 
melyik együttes nyeri meg 
a trófeát
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