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Alig múlt el az Európa-bajnokság okozta ?rület, és máris a klubcsapatoké a porond.
Legalábbis, a Bajnokok Ligája és az Európa Liga selejtez?i terén a kisebb országok csapatai
elkezdték összemérni a tudásukat. Magyarország és Szerbia egyaránt 4-4 csapattal
képviseltette magát, szinte már a selejtez?sorozatok elejét?l fogva. A BL-ben a Ferencváros és
a Crvena Zvezda, míg az EL-ben az MTK, a Debrecen, a Videoton, valamint a Partizan, a
?ukari?ki és a Vojvodina indultak el. A magyarországi fociláz sokak szerint át kellett volna, hogy
ragadjon a klubokra is, de csakhamar kiderült, hogy kutyából egyhamar nem lesz szalonna. A
szerbek pedig a válogatott folyamatos leszereplése után egy BL- vagy EL-f?tábláról
álmodoznak.
Gyatra magyar mérleg: négyb?l egy
Nos, az álmok gyorsan szétfoszlottak. Az MTK-nak sikerült egy kazah, míg a Debrecennek egy
San Marino-i ellenfélen túljutni az els? EL-selejtez? fordulóban, de a következ? körben nagyot
buktak. Az MTK 1-2, majd 0-2 eredményekkel maradt alul a külföldiekkel telet?zdelt azeri
Qarabak ellen, míg a DVSC hatalmas meglepetésre szintén kett?s vereséggel, 1-2 és 0-1 után
zuhant ki a küzdelmekb?l az ismeretlen fehérorosz Torpedo Zogyino ellen.
Ami ennél még fájóbb, hogy a Ferencváros, aki toronymagasan nyerte a magyar bajnokságot,
és nagy reményeket tápláltak a szurkolói, de még azok is, akik csak szeretik a magyar focit,
hatalmas pofont kaptak. El?ször a klub azon sajnálkozott, hogy a BL-selejtez? második
fordulójának sorsolása után, az albán bajnok kizárása ellenére, mégis játszaniuk kellett, az
albán bajnokság második helyezettje ellen. Az FK Partizani azonban nagyon szívósnak
bizonyult, és a Fradi több mint 210 perc egymás elleni játék után sem volt képes kiharcolni a
gy?zelmet (1-1 és 1-1), majd a tizenegyes párharcban simán, 3-1 -el bukott el.
Az MTK viszonylag becsülettel küzdött, és egy kihagyott tizenegyese is volt az els? meccsen,
de gyakorlatilag a tavalyi szezon során az EL-f?táblát megjárt (névleg) azeri csapat ellen nem
sok esélyük volt. A Loki viszont hatalmas csalódást okozott egy harmatgyenge fehérorosz
csapat ellen, hiszen felállt védelem ellen ugyan az els? meccsen rengeteget birtokolták a
labdát, de alig akadt komolyabb akciójuk, míg a visszavágón szánalmasan gyenge produkciót
hoztak össze. Az FTC Thomas Doll vezetésével 6 európai tétmeccsen mindössze 1 gy?zelmet
könyvelhetett el eddig, pedig az ellenfél egy holland másodosztályú, egy bosnyák és egy albán
csapat voltak eddig. A nemzetközi porondhoz szükséges fejl?dés halvány jelei sem voltak
kimutathatóak.
A statisztikák olykor hazudnak, de azért egy-egy ilyen visszavágón, ahol nyomást kell
gyakorolni az ellenfélre, hogy gól szülessen, és tovább jusson a csapat, a négy magyar csapat
a négy meccsen összesen 16 kaput eltaláló lövésig jutott! Ez azért borzalmas látképe a magyar
klubfocinak. Ahelyett, hogy a magyarországi edz?társadalom folyamatosan szapulja Dárdai Pál
és Bernd Storck tevékenységét és módszereit, inkább példát kellene venniük, és a profizmust
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átültetniük a hazai gyakorlatba is.
A Videoton csapata lesz az egyetlen, amely augusztusban is képviselheti Magyarországot a
nemzetközi porondon. Az els? fordulóban otthon 3-0 -ra gy?zött a moldáv Zaria Balti ellen, majd
némileg meglep? 2-0 -ás vereséget szenvedett idegenben, és továbblépett. Ezek után kevesen
gondolták volna, hogy a szerb bajnokság harmadik helyezettje ellen a második fordulóban
ennyire deréken helyt fog állni. Otthon 2-0 -ra gy?zte le, majd 1-1 -et játszott Belgrádban az FK
?ukari?ki gárdája ellen. A játék alapján megérdemelt volt a továbbjutás. A következ? fordulóban
a dán Midtjylland ellen kell bizonyítania a Vidinek.
Szerb kínlódás és méreg: négyb?l kett?
Nem volt fenékig tejfel a szerb klubok eddigi “menetelése” sem. A Crvena Zvezda egy
könny?nek ígérkez? ellenfelet kapott a BL-selejtez? második körében, a máltai Valetta
“személyében”. A csillagosok azonban mégis szinte vért izzadtak, hogy ne legyen az FTC-nél
még nagyobb bukta a dologból. Mindkét mérk?zésen a máltaiak szerezték meg a vezetést, de
aztán a szerbek bebiztosították a meccset (2-1 és 2-1), és 4-2 -es összesítéssel várják a
veszélyesnek ígérkez? bolgár Ludogorec csapatát.
A ?ukari?ki egy fordulóval korábban a kazah Ordabasyt ejtette ki 3:0 és 3:3 eredményekkel,
majd (ahogyan fent már leírtuk) a Videotonnal szemben maradt alul (0:2 és 1:1). A meccs vége
felé a szerbek elvesztették a türelmüket, és néhány sportszer?tlen odarúgás után egymásnak is
estek a felek. A Vojvodina egy walesi csapattal csapott össze, akiken kett?s gy?zelemmel lépett
túl, habár, itt sem volt a korábbi évekhez hasonló magabiztos fellépés. A hazai 1:0 után
idegenben is 2:1-re verte a teljesen fekete ló Connah’s Quay klubot. A következ? párharcot a
fehérorosz Dinamo Minszkkel vívják meg, amely összecsapás kiegyenlítettnek ígérkezik. A
nagy kudarcot viszont a Partizan FK kiesése okozhatta, aki két meccs alatt képtelen volt
betalálni a lengyel Zagleibe Lubin kapujába, a sok helyzet ellenére (0:0 és 0:0), majd miután a
hosszabbítás is góltalanságba torkollott, következtek a büntet?k, ahol a hazaiak
diadalmaskodtak 4:3-ra. A Partizan háza táján most áll a bál, és nagyon dühösek a szurkolók,
hiszen ritkák búcsúzott a klub már ilyen korai szakaszban a nemzetközi porondtól.
Magyar és szerb oldalon is változás kell
Mindkét ország klubfocija lassan teljesen lemarad az európai élvonaltól. Olyan olcsó, külföldr?l
igazolható játékosokkal töltik fel a csapatokat, akiknek a teljesítménye abszolút nem igazolja a
várakozásokat. A fiatalok ugyan itt-ott epizódszerephez jutnak, de a taktikai felkészületlenségük
miatt egy-egy felállt védelem elleni gólszerzés is hatalmas gondot jelent mindkét oldalon már.
Ezért van, hogy egy albán, fehérorosz, máltai stb. csapat is partiban van a magyarral vagy a
szerbbel.
A legnagyobb felel?sség az edz?i társadalmon és a fociedz?kön van. A játékosokat formálni
kell, a szurkolókat pedig bevonzani. Ez az els? két szerepl?i csoport feladata. Ha ez nem
sikerül, akkor hiába minden, maradnak csak a nagy fogadkozások és sablonos sajnálkozó
nyilatkozatok a bukott meccsek után.
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A magyar Videoton és a szerb Crvena Zvezda, valamint Vojvodina jöv? héten folytatják a
szereplést.
{module [182]}
A BL-selejtez? 3. fordulójának párosítása:
Bajnokok ága:
Partizani (albán)-Red Bull Salzburg (osztrák)
Rosenborg (norvég)-APOEL (ciprusi)
Dinamo Zagreb (horvát)-Dinamo Tbiliszi (grúz)
Olimpiakosz (görög)-Hapoel Beer-Seva (izraeli)
Asztana (kazah)-Celtic (skót)
Trencín (szlovák)-Legia Warszawa (lengyel)
Viktoria Plzen (cseh)-Qarabag (azeri)
Astra Giurgiu (román)-FC Köbenhavn (dán)
BATE Boriszov (fehérorosz)-Dundalk (ír)
Ludogorec (bolgár)-Crvena zvezda (szerb)
Nem bajnokok ága:
Ajax Amsterdam (holland)-PAOK (görög)
Sparta Praha (cseh)-Steaua Bucuresti (román)
Sahtar Donyeck (ukrán)-Young Boys (svájci)
Rosztov (orosz)-Anderlecht (belga)
Fenerbahce (török)-AS Monaco (francia)
A labdarúgó Európa Liga-selejtez? harmadik fordulójának párosítása:
Videoton FC (magyar)-Midtjylland (dán)
FK Torpeda Zsodzina (fehérorosz)-Rapid Wien (osztrák)
Gabala FK (azerbajdzsáni)-Lille (francia)
Hertha BSC (német)-Bröndby (dán)
Lokomotiv Zagreb (horvát)-Vorskla Poltava (ukrán)
Saint-Étienne (francia) - AEK Athén (görög)
AEK Larnaca (ciprusi)-Szpartak Moszkva (orosz)
Pandurii Targu Jiu (román) - Makkabi Tel-Aviv (izraeli)
Vojvodina (szerb)-Dinamo Minszk (fehérorosz)
Zaglebie Lubin (lengyel)-Sonderjyske (dán)
Austria Wien (osztrák)-Spartak Trnava (szlovák)
West Ham United (angol)-Domzale (szlovén)
Luzern (svájci)-Sassuolo (olasz)
AIK Stockholm (svéd)-Panathinaikosz (görög)
Istanbul Basaksehir (török)-HNK Rijeka (horvát)
Slavia Praha (cseh)-Rio Ave (portugál)
Osmanlispor (török)-Nömme Kalju (észt)
Heracles (holland)-Arouca (portugál)
IFK Göteborg (svéd)-HJK Helsinki (finn)
Birkirkara (máltai)-FK Krasznodar (orosz)
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Aberdeen (skót)-Maribor (szlovén)
Admira Wacker Mödling (osztrák)-Slovan Liberec (cseh)
AZ Alkmaar (holland)-Jannina (görög)
KRC Genk (belga)-Cork City (ír)
KAA Gent (belga)-Viitorul Constanta (román)
Jelgava (lett)-Beitar Jerusalem (izraeli)
Olekszandrija (ukrán)-Hajduk Split (horvát)
Skendija (macedón)-Mladá Boleslav (cseh)
Grasshoppers (svájci)-Apollon Limassol (ciprusi)
T. T.
{module [160]}
{nomultithumb}
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