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Véget ért az EB, és mi, magyarok is szerves részei voltunk annak. A
végeredmény, vagyis a portugálok gy?zelme is sok objektív és szubjektív érdekességet tartogat
számunkra, de így vagy úgy, a mérleg nagyon is pozitív.
Portugália nyerte meg a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokságot, miután Éder góljával
hosszabbításban 1–0-ra legy?zte a házigazda franciákat. Az els? Eb-aranyukat megszerz?
portugálok sikerének értékét növeli, hogy sérülés miatt a 25. percben le kellett cserélni Cristiano
Ronaldót.
Franciaország elveszítette a labdarúgó Európa-bajnokság dönt?jét, Portugália a
hosszabbításban felülmúlta a hazai pályán játszó franciákat. A franciák másodszor buktak
dönt?t, 2004 után a hazai csapat ismét veszített. Deschamps kapitány jól cserélt, bár Martialt
már csak hátrányban vetette be. A ráadásban keveset kapott t?le a csapat, és most a
szerencse sem volt mellettük.
A 92. percben kimaradt a legnagyobb francia helyzet. Gignac fordult kapura Evra bal oldali
beadás után – Pepét fektette el egy finom mozdulattal -, hat méterre volt a kaputól, a rövid
sarkot vette célba, de rosszul találta el a labdát, így a kapufa mentett.
A 107. percben Guerreiro l?tt egy szabadrúgást 22 méterr?l – jobbos szög volt, mindenki azt
hitte Quaresma bombázza rá -, a balhátvéd nagyon jól csavarta, a fels? kapufa mentett. Más
kérdés, hogy valószín?leg nem a véd?, Koscielny, hanem Éder ért a labdához kézzel
párharcuknál.
A Bissau-Guineában született 191 centis Eder a Swansea-ból került a Lille-hez, és ebben a
stadionban idén elveszítette csapatával a Ligakupa-dönt?jét. Ezt a dönt?t azonban ? döntötte el.
Portugália története legnagyobb sikerét érte el. Portugália három döntetlennel jutott tovább a
csoportból, ha nincs a létszámemelés, valószín?leg kiesnek, bár az utolsó negyedórában
ellenünk már nem akartak semmit kicsavarni a meccsb?l.

A torna gólkirályát, Antoine Griezmannt választották a vasárnap befejez?dött franciaországi
labdarúgó-Európa-bajnokság legjobb játékosának. A legjobb fiatal játékos címet a portugál
Renato Sanches kapta meg.
Ugyanakkor, még pár órán keresztül az UEFA oldalán is lehet szavazni a torna legszebb
találatára. A nevezettek között van Gera „Gerzson” Zoltán portugálok elleni zseniális gólja
is. Szavazzunk minél többen!
T. T.
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