
Horvátország válogatottja győ-
zött Törökország vendégeként a 
2012-es labdarúgó Európa-baj-
nokság pótselejtezőinek pén-
teki játéknapján, Csehország 
felülmúlta Montenegrót, míg a 
Bosznia-Hercegovina – Portu-
gália mérkőzés nem hozott gólt. 
Az írek pedig gyakorlatilag már 
tovább is jutottak.

Négy mérkőzést rendeztek 
pénteken a 2012-es lab-
darúgó Európa-bajnok-

ság pótselejtezőjében, egy találko-
zó gól nélküli döntetlennel zárult, 
egyen hazai, kettőn pedig vendég-
siker született.

Az észt válogatott szolgáltatta 
az egyik legnagyobb meglepetést 
az Európa-bajnoki selejtezők során, 
miután a C csoportban Szerbiát és 
Szlovéniát is megelőzve a második 
helyen zárt. Észtország az írek bú-
csúztatásával továbbnyújtotta vol-
na a csodát, ez azonban elmaradt 
ezúttal... Pedig nem kezdett rosszul 
Tarmo Rüütli csapata, az első ne-
gyedóra kiegyenlített játéka után 
azonban a vendég írek szerezték meg 
a vezetést. Az írek az előnyük tudatá-
ban magabiztosan kezdtek futballoz-
ni, s a 33. percben nagyon kényelmes 
helyzetbe kerültek. Andrei Stepanov 
ugyanis begyűjtötte második sárga-
lapját, így a hazaiak nemcsak gólhát-
rányban, emberhátrányban is voltak 
az első bő fél óra után. Ráadásul az 
íreknek nem éppen egyszerű gólt 
lőni: Giovanni Trapattoni együttese 
a találkozót megelőző 861 játékperc-
ben mindössze egyszer kapitulált. A 
szünet után mindent megpróbáltak 
a hazaiak, de az újabb találatokat is-
mét a vendégek szerezték.

Törökországnak sem sikerült ha-
zai pályán a góllövés, a horvátok már 
a 2. percben megszerezték a vezetést. 
A gyors vendéggól megadta a meccs 
alaphangját: az egészen másra beren-
dezkedő törököknek máris futniuk 

kellett az eredmény után, a horvátok 
ezt kihasználva felszabadultan ural-
ták az eseményeket. És viszonylag 
gyorsan megszerezték a második 
góljukat is: a 32. percben kiadós tű-
zijáték alakult ki a hazai kapu előtt, 
melynek végén Mandzukic a této-
vázó kapus mellett a hálóba fejelt. A 
második harmad elején tovább nőtt 
a vendégek előnye, a török válogatott 
pedig a folytatásban sem tudott fel-
nőni a feladathoz, meddő mezőny-
fölényéből szépítenie sem sikerült, s 
tulajdonképpen örülhetett, hogy a 
horvát megugrásokból nem kapott 
újabb gólt. A látottak fényében ne-
héz elképzelni, hogy ne a horvátok 
jussanak tovább ebből a párosból – 
elvégre 2003 óta nem könyveltek el 
ilyen fölényes idegenbeli győzelmet 
Európában Eb- vagy vb-selejtezőn.

Kiegyensúlyozott első félidőt 
hozott a cseh–montenegrói ösz-
szecsapás, a szünet után azonban 
a vendégeknek ment jobban, ám 
helyzeteiket nem tudták kihasz-
nálni, és ahogyan teltek a percek, 
úgy kerültek enyhe mezőnyfö-
lénybe a hazaiak, végül pedig egy 
óra foci után meg is szerezték a 
vezetést. Nem sokkal a befejezés 

előtt megszületett az egyre veszé-
lyesebben játszó hazaiak máso-
dik, a visszavágó szempontjából 
megnyugtató gólja is.

Egyetlen gól nélküli pótselejte-
zőt rendeztek pénteken, a Zenicán 
rendezett találkozón egyik fél sem 
tekintett teljesen ismeretlenként 
a másikra, elvégre a 2010-es világ-
bajnokság előtt is megvívtak már 
egymással, szintén pótselejtezőn. 
A portugálok jobban kezdtek, de 
helyzeteik rendre elhaltak a bos-
nyák védelemben. A nem túl szín-
vonalas első félidő legizgalmasabb 
jelenetét a vendégek kapusa, Rui 
Patrício szolgáltatta, amikor a bos-
nyák támadók elé ejtette a labdát 
egy szögletrúgás után, de javítani 
tudott. A fordulás után Nani pará-
dés sarkalással hozta gólhelyzetbe 
Ronaldót, aki tíz méterről a kapu 
mellé trafált, igaz, a borzalmas gyep 
is a hazaiak kezére játszott az eset-
ben. Az utolsó 25 percre a hazaiak 
mestere beküldte Ibisevicet, aki 
háromszor is lövéshez jutott a haj-
rában, de kihagyta a legjobb lehe-
tőséget is, amikor 13 méterről pró-
bálkozhatott úgy, hogy már csak a 
kapussal állt szembe.
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Sport

Europa-bajnoki pótselejtező, első mérkőzések

Bosznia-Hercegovina – Portugália 0–0.
Törökország – Horvátország 0–3 (0–2) /Olic (2.), Mandzukic 

(32.), Corluka (51.)/.
Csehország – Montenegró 2–0 (0–0) /Pilar (63.), Sivok 

(92.)/.
Észtország – Írország 0–4 (0–1) /Andrews (13.), Walters (67.), 

Keane (71., 88. – a másodikat 11-esből).

Felkészülési mérkőzések

Magyarország – Liechtenstein 5–0 (2–0) /Priskin (10., 20.), 
Dzsudzsák (71.), Koman (79.), Feczesin (89.)/.

Belgium – Románia 2–1 (2–0) /Van Buyten (11.), Cociş (44., 
öngól), illetve Daniel Niculae (66).


