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• Bár a labdarúgó Euró-
pa-bajnokságok nyitó-
meccsein általában nem 
születnek meglepetések – 
mint az sok esetben meg-
történt a focivébéken –, 
azért ebben a sorozatban 
is igen érdekes tornaindí-
tó mérkőzéseket lehetett 
látni. A hamarosan kezdő-
dő Eb első találkozója a 
török–olasz összecsapás 
lesz, míg a legutóbbi kon-
tinenstorna nyitányát épp 
a román csapat játszotta a 
házigazda franciákkal.

KATONA ZOLTÁN

A z 1960 óta íródó Eb-történet-
ben nyitómeccsről csak 1980 
óta beszélhetünk – az addigi 

öt torna ugyanis csak négycsapatos 
volt, és nem kimondottan nyitó-
meccsnek tartották a két elődöntő 
közül az elsőt. Azonban 1980-ban 
már nyolc csapat szerepelt a tornán, 
és két csoportra osztották a részve-

vőket. Azt az Eb-t Olaszországban 
rendezték, és az volt az egyetlen 
Európa-bajnoki torna, amelyen nem 
a házigazda, hanem a címvédő ját-
szotta a nyitótalálkozót, 1984 óta 
ugyanis mindig a házigazda ország 
csoportbeli első mérkőzésével kez-
dődik meg az Eb. Az idei azért is lesz 
kivételes, mert összesen 11 város lesz 
a házigazdája a tornának, így az A 
csoport első meccsét, a török–olasz 
találkozót tették meg nyitómeccs-
nek. Érdekesség, hogy a római Olim-
piai Stadionban (ott játszották az 

említett 1980. évi, német–belga dön-
tőt) lesz ez az összecsapás, de Török-
ország számít „hazainak”.

1980. június 11-én délután szintén 
a Stadio Olimpicóban kezdődött meg 
a Csehszlovákia–Német Szövetségi 
Köztársaság összecsapás: alig 11 és 
fél ezer néző előtt csapott össze az 
előző kiírás két döntőse, 1976-ban 

Belgrádban a csehszlovákok a hí-
res Panenka-tizenegyessel zárták 
le a németek elleni büntetőpárbajt. 
A németek természetesen égtek a 
bosszúvágytól, és nemcsak a nyitó-
meccset húzták be 1–0-ra Karl-Heinz 
Rumenigge góljával, hanem amúgy 
az egész Eb-t, a döntőt 2–1-re nyerték 
Belgium ellen Rómában.

Négy évvel később, 1984-ben a 
Platini neve által fémjelzett francia 
válogatott a párizsi Parc des Princes 
stadionban nyitotta az Eb-t, a gallok 
úgy végigmentek az Eb-tornán, hogy 
igazából csak az elődöntőben a por-
tugálok okoztak komolyabb gondot 
nekik. A dánok elleni találkozót Plati-
ni góljával simán abszolválták, igaz, 
a gól meglehetősen későn, a 78. perc-
ben jött a későbbi UEFA-elnöktől.

1988-ban Düsseldorf adott ott-
hont a Nyugat-Németország–Olasz-

ország nyitánynak, az olaszok 
igencsak erős gárdája a későbbi 
sikeredző, Mancini révén szerzett 
vezetést, a németek pedig Brehme 
közvetett szabadrúgásából egyenlí-
tettek, 1–1-re végződött a találkozó. 
Mindkét csapat az elődöntőben vér-
zett el, soraikban az említetteken 
kívül olyan nagy játékosokkal és 
későbbi edzőkkel, mint Lothar Matt-
häus, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann 
vagy túloldalt Paolo Maldini, Walter 
Zenga, Carlo Ancelotti, Roberto Do-
nadoni és mások.

1992-ben a házigazda svédek 
játszottak egy igen erős meccset (és 
szintén 1–1-et) a franciákkal a stock-
holmi Rasunda Stadionban, Eriks-
son és Papin voltak a góllövők, a két 
jó képességű csapat közül egyik sem 
jutott a döntőbe, a svédeket a néme-
tek, a franciákat a későbbi torna-
győztes dánok búcsúztatták.

Az 1996-os Eb nyitányán meg-
lepetés született, de mint később 
kiderült, ez belefért a házigazda 
angoloknak a Wembleyben. Anglia 
ugyanis Shearer góljával nyitotta a 
Svájc elleni meccset, de Türkyilmaz 
a vége előtt hét perccel büntetőből 
egyenlített. Az viszont már nem fért 
bele, hogy az elődöntőben a néme-
tektől kikaptak (akik a cseheket 
aranygóllal megverve a döntőt is 
hozták) tizengyespárbajban, amely-
ben az egyetlen hibázó – na, kita-
lálják, ki az? – Gareth Southgate, a 
jelenlegi szövetségi kapitány volt.

2000-ben először rendezte két or-
szág az Eb-t (Belgium és Hollandia), 
a nyitómeccset a belgák kapták, akik 
a svédeket verték meg 2–1-re (gól-
lövők Goor, Émile Mpenza, illetve 
Mjällby), de ekkor fordult elő az is, 
hogy házigazda ne jusson tovább a 
csoportkörből, a belgákat a törökök 

verték meg, és mentek helyettük a 
negyeddöntőbe. 2004-ben már vas-
kos meglepetés született a nyitá-
nyon, ugyanis a házigazda Portugá-
lia (soraiban Figóval, Rui Costával, 
Decóval, Nuno Gomes-zsel, vala-
mint a fi atal, a meccs ráadásperce-
iben gólt szerző Cristiano Ronaldó-
val) 2–1-re kikapott Görögországtól 
a portói Dragao Stadionban. A görö-
gök góljait Karangúnisz és Baszinasz 
szerezték, a német Otto Rehhagel ál-
tal vezetett hellének óriási meglepe-
tést okoztak az egész tornán, hiszen 
a döntőben (ez már a lisszaboni Da 
Luzban volt) ugyancsak a házigazda 
Portugáliával csaptak össze, és azt 
is megnyerték 1–0-ra Hariszteász 
fejesével. Ilyen azóta sem volt, hogy 
a nyitómeccs két együttese a döntő-
ben is összecsapjon!

2008-ban Bázelben a társházi-
gazda Svájcnak jutott a nyitómeccs, 
a csehek Sverkos találatával legyőz-
ték őket, a csoport utolsó helyén vé-
geztek, de a másik házigazda, Auszt-
ria sem volt sokkal jobb, hiszen 
egyetlen pontot és egyetlen gólt sze-
rezve (Vastic a 93. percben lőtt gólt 
tizenegyesből a már szintén kiesett 
lengyeleknek) búcsúzott az Eb-től.

2012-ben Lengyelország és Uk-
rajna rendezhetett Eb-t, Varsóban 
előbbi játszhatott nyitányt a görö-
gökkel, az 1–1-es találkozón pörög-
tek az események, hiszen a két gólon 
kívül (Lewandowski, illetve Szal-
pingidisz) két piros lapot is kiosz-
tott a játékvezető (Szczęsny, illetve 
Papasztathopulosz). A görögök to-
vábbléptek csoportjukból, a két há-
zigazda közül azonban egyik sem, 
Ukrajna Franciaország és Anglia el-
len vérzett el.

A legutóbbi Eb-t 2016-ban a házi-
gazda franciákkal a román váloga-
tott nyitotta meg a párizsi Stade de 
France-ban, Giroud góljára Stancu 
válaszolt büntetőből, de nem sokkal 
a találkozó vége előtt Payet lőtte ki 
Tătărușanu kapujának felső sarkát, 
szépségdíjas góljával 2–1-re nyert 
Franciaország. A döntőt viszont nem 
tudta megnyerni ugyanitt, mivel a 
magyarok csoportjából harmadik-
ként továbbjutott Portugália hosz-
szabbításban győzött...

Ha a nyitómeccsek nem is, az 
Eb-döntők több alkalommal is igen 
fordulatos csatát vagy meglepetést 
hoztak. 

Vajon idén így lesz-e?

Elhíresült Eb-nyitómeccsek
Nem mindig mutatkoztak be jól a házigazdák

A gólörömben úszó Stade de France nagyképernyőjén Dimitri Payet, a románok elleni győztes találat szerzője (2016)   ▴  FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS

Platini örül a dánok ellen szerzett góljának (1984)
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Andreas Brehme (3-as számmal) 
szabadrúgásból szerez egyenlítő 
gólt az olaszok ellen Düsseldorf-
ban, az 1988-as Eb nyitányán 
(NSZK–Olaszország 1–1)
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