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Rekordot érő győzelem a BL-selejtezőben
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A HJK Helsinki a végletekig kiszol-
gálta szurkolóit, ugyanis 10–0-ra 
győzte le a Bangor Cityt a lab-
darúgó Bajnokok Ligája selejte-
zőjének második fordulójában, 
így 13–0-s összesítéssel lépett 
tovább. A sorozat 1992-es in-
dulása óta egyetlen csapat sem 
nyert még ilyen különbséggel, 
sem a selejtezőben, sem a ren-
des szakaszban.

A HJK kedvező helyzetből 
várhatta a Bangor City 
elleni visszavágót, ugyanis 

már Walesben háromgólos előnyt 
szerzett. A finn szurkolók termé-
szetesen hazai pályán is győzel-
met vártak kedvenceiktől, ám ami 
a meccsen történt, arra valószí-
nűleg a legvérmesebb drukkerek 
sem számítottak. Antti Muurinen 
együttese ugyanis remek napot 
fogott ki, és hazai pályán tízet vá-
gott a második félidő elején össze-
roppanó walesieknek. A meccsen 
Erfan Zeneli, Teemu Pukki és a 
csereként beállt Kastriot Kastrati 
is duplázott, emellett Alexander 
Ring, Berat Sadik, Rafinha és 
Jarno Parikka is bevette Lee Idzi 
hálóját.

A HJK a BL 1992 óta íródó tör-
ténelmében új rekordot döntött, 
hiszen senki sem tudta ilyen kü-
lönbséggel legyőzni ellenfelét. Az 
eddigi csúcsot a Liverpool tartotta, 
amely 8–0-ra verte a Besiktast, igaz, 
már a csoportkörben. A BL elődjé-
nek számító BEK-ben lőttek tíznél 
többet, 1973-ban a román bajnok 
Dinamo 11–0-ra verte az északír 
Crusaderst.

Kitartott a Dinamo Zagreb elő-
nye is, amely a hazai 3–0-s siker után 
idegenben döntetlent ért el Baki-
ban. A Slovan Pozsony a hazai két-
gólos siker után idegenben is gyor-
san előnybe került, Stepanovsky 
öngólja miatt azonban nem tudott 
kettős győzelemmel továbblépni.

A Plzen az idegenbeli négygó-
los siker után hazai pályán is hason-
ló különbséggel diadalmaskodott, 
így biztosan jutott tovább. Ez nem 

mondható el a Malmöről, amely 
a hazai 2–0-s győzelme után a 70. 
percben hátrányba került a Feröer-
szigeteken, és végül csak Figueiredo 
91. percben szerzett góljával bizto-
sította be továbbjutását.

Eredmények
Bajnokok Ligája, selejtező 2. for-

duló, visszavágók: Wisla Kraków 
– Skonto Riga 2–0. Továbbjutott: 
a Wisla (3–0). Skendija (mace-

dón) – Partizan Belgrád 0–1. Tj.: 
a Partizan (5–0). Flora Tallinn 
– Shamrock Rovers 0–0. Tj.: a 
Shamrock Rovers (1–0). BATE 
Boriszov – Linfield (északír) 2–0. 
Tj.: a BATE (3–1). Dudelange 
(luxemburgi) – NK Maribor 1–3. 
Tj.: az NK (5–1). Ekranas Kaunas 
– Valletta FC 1–0. Tj.: az Ekranas 
(4–2). FK Nefci (azeri) – Dinamo 
Zágráb 0–0. Tj.: a Dinamo (3–0). 
HJK Helsinki – Bangor City 10–0. 

Tj.: a HJK (13–0). Tobol (kazah) – 
Slovan Pozsony 1–1. Tj.: a Slovan 
(3–1). Liteksz Lovecs – Mogren 
Budva (montenegrói) 3–0. Tj.: 
a Liteksz (5–1). HB Tórshavn – 
Malmö 1–1. Tj.: a Malmö (3–1). 
Plzen – Pjunik Jereván 5–1. Tj.: a 
Plzen (9–1).

Idegenben a magyarok
Mindhárom magyar csapat 

idegenbeli visszavágón próbálja 
kiharcolni ma a továbbjutást a lab-
darúgó Európa Liga selejtezőjének  
2. fordulójából. Az első meccsen 
2–1-re diadalmaskodott FTC a nor-
vég Aalesund, a múlt héten egyfor-
mán 1–1-re végzett Paks és Kecs ke-
mét pedig a szintén norvég Tromsö, 
illetve a kazah Aktobe vendégeként 
lép pályára.

A legnehezebb helyzetben talán 
a Kecskemét van, amely egyrészt 
egy több ezer kilométeres utazás 
után lép pályára Kazahsztánban, 
másrészt várhatóan rekkenő hőség 
és fanatikus helyi drukkerek várnak 
rá, a háromórás időeltolódásról már 
nem is beszélve. Az együttes játéko-
sai szerint a legfontosabb az, hogy a 
találkozó első húsz percét átvészel-
jék kapott gól nélkül, s ha ez sikerül, 
talán meglehet a továbbjutás.

A múlt pénteki sorsolás alapján 
a Ferencváros a litván Suduva és a 
svéd Elfsborg párharcának győz-
tesével, a Paks a skót Heartsszal, a 
Kecskemét pedig az orosz Alanyi-
ja Vlagyikavkazzal mérkőzhetne a  
3. selejtezőkörben. Az FTC és a Paks 
otthon, a Kecskemét pedig idegen-
ben kezdené következő párharcát 
jövő csütörtökön.

Berat Sadik a kapust kicselezve lőtte a finn bajnok második gólját


