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Újabb sorozat. Újabb bravúr?
A héten megkezdődnek a 2022-es labdarúgó-világbajnokság selejtezőmérkőzései
• A héten megkezdődnek a jövő évi labdarúgó-világbajnokság selejtező-
csoportjainak mérkőzései, amelyek idén november végén zárulnak. Szűk 
kilenc hónap alatt kiderül, kik válthatják meg a repülőjegyet Katarba. A 
sorozat elején Magyarország és Románia is bizakodó.

S O M O G Y I  B O T O N D  

C sütörtökön rendkívül nehéz 
mérkőzéssel kezdi meg a 
2022-es világbajnokság se-

lejtezősorozatát a magyar labdarú-
gó-válogatott. Marco Rossi csapata 
a bombaformában lévő Lewandows-
kit soraiban tudó lengyel együttes-
sel küzd meg. Egyébként több más 
európai válogatotthoz hasonlóan a 
magyar is rendkívül érdekes hely-
zetben van: megkezdi a vb-selejte-
zőket, de még túl sincs azon az Eu-
rópa-bajnokságon, amelyre tavaly 
ősszel jutott ki, és amelyet tavaly 
nyáron kellett volna megrendezni. A 
jövő évi katari világbajnokságra te-
hát megkezdődik a nagyüzem – Ma-
gyarország három mérkőzést játszik 
március végén –, az Európa-bajnok-
ságra pedig júniusig még várni kell.

De térjünk vissza a világbajnok-
sághoz! A magyar válogatott tavaly 
őszi menetelését lassacskán már 
mindenki természetesnek veszi, úgy 
gondolja, a csapat továbbra is képes 
a meglepetésre és csodára, s ez meg 
fog látszani a vb-selejtezők során 
is, az újabb sorozatban. Merthogy 
Marco Rossi tavaly valóban csodát 
tett: egyrészt kijutottunk az Eb-re, 
másrészt feljutottunk az elitkörbe. 
Gulácsi Péteréknek most a tavaly 
őszi hihetetlen jó formájukat kelle-
ne hozniuk ahhoz, hogy 1986 után 
Magyarország ismét kijusson a vb-
re. Azaz 36 év után újra. Ehhez az 
kellene, hogy Szalai Ádám és társai 
megnyerjék az I jelű csoportot, vagy 
legalább másodikok legyenek, 
amely esetben ismét pótselejtezők-
re kerülne sor. A lecke fel van adva, 
hiszen a csoportban a lengyel csapat 
mellett egy másik nagyágyú, az an-
gol válogatott is szerepel, a további 
három együttes Albánia, San Mari-
no és Andorra. A csoportgyőzelem-
hez értelemszerűen az kell, hogy 
minden csapatnál jobbak legyünk. 
Ez nyilván utópisztikus kívánság. 
A második helyhez pedig az, hogy 
a lengyeleket legyőzzük legalább 
egyszer úgy, hogy a gyengébben 
jegyzett csapatokat oda-vissza ver-
jük, s esetleg az angoloktól is pontot 
szerezzünk.

Szoboszlai nélkül

A magyar játékosok a mérkőzések 
előtt természetesen bizakodók, fő-
leg mert a legutóbbi meccseken a 
náluk rangosabb ellenfeleket is le 
tudták győzni. A válogatott csatára, 
Nikolics Nemanja, aki pályafutása 
során Lengyelországban is szere-
pelt, a következőképpen nyilatko-

zott: „Nagyon erős válogatott, de 
talán nem verhetetlen. Kötődöm a 
lengyelekhez, felejthetetlen más-
fél évet töltöttem Varsóban, amit 
csak lehetett, megnyertem a Legiá-
val. Ha a bajnoki cím elhódítására 
vagy a Lech Poznan ellen a Nemzeti 
Stadionban hatvanezer néző előtt 
megnyert Lengyel Kupa-döntőre 
gondolok, még most is kiráz a hideg. 
Sajnálom, hogy a koronavírus mi-
att csütörtökön zárt kapuk mögött 
leszünk kénytelenek játszani, remé-
lem, novemberben, a sorozat utolsó 
meccsén már lehetnek drukkerek a 
varsói összecsapáson. Ismerve a két 
nemzet, azon belül is a szurkolók 
viszonyát, varázslatos hangulatban 
léphetnénk pályára.”

Marco Rossi szövetségi kapi-
tány, akivel a magyar szövetség 
meghosszabbította a szerződést, a 
lengyel válogatottal kapcsolatban 
kijelentette: ilyen kaliberű csa-
pat ellen a döntetlen elfogadható 
eredmény, de akkor is győzelem-
re készíti fel a csapatát. Az persze 
már más kérdés, hogy a keretből a 
jelenlegi legnagyobb név, a Salz-
burgtól télen a német Lipcséhez 
igazolt Szoboszlai Dominik sérü-
lés miatt hiányzik. A középpályás 
pótlásáról Rossi elmondta: rendkí-
vül nehéz feladatnak ígérkezik. „A 
csapat már bizonyította, hogy az 
ő hiányában is jó teljesítményt és 
eredményt tud elérni. Próbálunk 
most is a legjobban felkészülni erre 
a helyzetre. Kalmár Zsolt például jó 
megoldás lehet.”

A magyar válogatott a csütörtöki 
budapesti mérkőzés után még két 
vb-selejtezőt játszik: 28-án, vasár-
nap San Marinóban lép pályára, 31-
én, szerdán pedig ismét idegenben, 

Andorra ellen kell bizonyítania. 
Talán említeni sem kell: kötelező a 
győzelem.

Húsz év után

Mint ahogyan kötelező a győzelem 
a románok számára is Észak-Ma-
cedónia és Örményország ellen. Mi-
rel Rădoi csapata a két összecsapás 
között találkozik még a csoport nagy 
favoritjával, Németországgal is. Ter-
mészetesen Joachim Löw (a német 
szövetségi kapitány bejelentette, 
hogy az idei Európa-bajnokság után 
távozik az együttes éléről) csapata 
ellen még a szakma sem várja el a 
győzelmet. Ám a németek az utóbbi 
időben elég gyengén játszottak, így 

akár bármi megtörténhet, főleg hogy 
a mérkőzést a románok hazai pályán 
játsszák. A J jelű csoportban egyéb-
ként Románia nem kapott nehéz 
ellenfeleket: Németország mellett 
a „legnagyobb név” tulajdonkép-
pen Izland, amely legutóbb kiverte 
ugyan az Eb-ről a románokat, de már 
messze nem azt a színvonalat képvi-
seli, mint amikor a 2016-os Eb-n a 
legjobb nyolc közé került. Ha Clau-

diu Keserü és társai tovább szeretné-
nek jutni a csoportból, akkor nem-
csak az északiakat kell legyőzniük, 
hanem az örményeket és észak-ma-
cedónokat, valamint Liechtenstein 
csapatát is. A keret tagjai nem rossz 
játékosok, kérdés, hogy a szövetségi 
kapitány milyen ütőképes csapatot 
tud faragni belőlük.

Ugrásra készen

Egyelőre az is kérdés, hogy Mirel 
Rădoi a koronavírusból fel fog-e 
épülni az első mérkőzés időpontjáig. 
Ellenkező esetben a kispadon Nico-
lae Dică és Florin Constantinovici 
fog helyet foglalni. Ettől függetle-
nül már az Eb-ről való kiesés után 
megkezdődött a fogadkozás, első-
sorban a játékosok részéről, akik 
kijelentették, hogy a 2022-es vb-re 
mindenképpen szeretnének kijutni. 
Már csak azért is, mert utoljára 1998-
ban szerepelt ott román együttes. 
Akkor Gică Hagi kijelentette, hogy 

az aranygeneráció kiöregedése után 
a románok évtizedekig nem fognak 
világbajnokságon szerepelni. Ez a 
jóslat eddig bejött, hiszen a triko-
lórok immár húsz éve nem jutottak 
ki vb-re. Nagy nyomás nehezedik 
különben a román szakmai stábra, 
hiszen egy esetleges botlás való-
színűleg Rădoi állásába fog kerülni. 
Már csak azért is, mert jelenleg több 
nagy nevű román szakember (Dan 

Petrescu, Răzvan Lucescu, Marius 
Șumudică, Cosmin Olăroiu) maradt 
csapat nélkül, ők pedig csak a szö-
vetség telefonhívására várnak.

Világbajnoki selejtezők 
Európában

Összesen 55 európai válogatott vesz 
részt a selejtezőn. A 2020–2021-es 
UEFA Nemzetek Ligája részben kap-
csolódik a világbajnoki selejtezőhöz: 
két csapat a Nemzetek Ligájából ke-
rül a második fordulóba. Az európai 
selejtező két fordulóból áll, az első-
ben 55 csapat vesz részt. Az együtte-
seket tíz csoportba sorsolták, melyek 
közül öt ötcsapatos és öt hatcsapa-
tos. A válogatottak oda-visszavágós 
rendszerben mérkőznek meg egy-
mással, majd a 10 csoportgyőztes 
kijut a világbajnokságra, a második 
helyezettek pedig a második fordu-
lóba kerülnek, ahol 12 csapat vesz 
részt. A 10 második helyezetthez 
csatlakozik a Nemzetek Ligájából az 

összesített rangsor alapján az a két 
legjobb csoportgyőztes, amely nem 
jutott ki a világbajnokságra vagy 
nem jutott be a második fordulóba. 
A 12 csapatot három ágra sorsolják, 
áganként négy csapatot. Az ágak 
egyenként két elődöntőből és egy 
döntőből állnak, mindegyik mérkő-
zésre a hazai pályán játszó csapatot 
sorsolják. A három ág győztese kijut 
a világbajnokságra.

A 2022-es katari világbajnokság európai selejtezőcsoportjai 

A csoport: Portugália, Szerbia, Írország, Luxemburg, 

Azerbajdzsán.
B csoport: Spanyolország, Svédország, Görögország, 
Grúzia, Koszovó.
C csoport: Olaszország, Svájc, Észak-Írország, Bulgária, 
Litvánia.
D csoport: Franciaország, Ukrajna, Finnország, Bosz-
nia-Hercegovina, Kazahsztán.
E csoport: Belgium, Wales, Csehország, Fehéroroszor-
szág, Észtország.

F csoport: Dánia, Ausztria, Skócia, Izrael, Feröer-szige-
tek, Moldova.
G csoport: Hollandia, Törökország, Norvégia, Monte-
negró, Lettország, Gibraltár.
H csoport: Horvátország, Szlovákia, Oroszország, Szlo-

vénia, Ciprus, Málta.
I csoport: Anglia, Lengyelország, Magyarország, Albá-

nia, Andorra, San Marino.
J csoport: Németország, Románia, Izland, Észak-Ma-
cedónia, Örményország, Liechtenstein.
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