
Bein sérült, Moravcik elkelt, ünnep Írországban 
Az NSZK válogatott kö-
zéppályása, Uwe Bein va-
lószínűleg nem állhat csa-
pata rendelkezésére a szer-
da elődöntő mérkőzésen. 
A 29 éves játékos combsé-
rülést szenvedett a cseh-
szlovákok elleni negyed-
döntőben, s az orvosok pi-
henőt írtak elő számára. 

Az Anglia—Kamerun 
negyeddöntő után többszáz 
fiatal futballrajongó lepte 
el egy angol kisváros, Nort-
hampton utcáit, s a tovább-
jutás feletti örömükben au-
tókat borítottak fel, kira-
katokat törtek be. A városi 
rendőrség csak éjfél után 
tudott rendet teremteni. 

Brian Tiler, az angol har-
madosztályú Bornemouth 
futbal lcsapatának volt 
igazgatója éppen szállodá-
ja felé hajtott kocsijával, 
amikor egy mikrobusznak 
ütközött. A sportvezető 
életét vesztette. 

Korábbi jelentésekkel 
szemben nemcsak Brian Ti-
ler, az angol Bournemouth 
futball klub elnöke lett ál-
dozata annak a közúti bal-
esetnek, amely Rómától 70 
km-re Latinában történt. A 
mikrobusz és a személygép-
kocsi összeütközésében né-
gyen haltak meg — Tiler 
mellett három olasz állam-
polgár is — hét személyt 
kórházba kellett szállítani. 

Nem vonta le a következte-
téseket két angol szurkoló 
abból a múltheti döntésből, 
miszerint kiutasítj®ák 
őket Olaszországból és ha-
za kell repülniük London-
ba. A vasárnapi Anglia— 

Kamerun találkozóra ismét eljöttek, s balszeren-
cséjükre egy rutinellenőrzésen fennakadtak. A 
két huligánt újból kiutasították, kedvenceik to-
vábbjutását sem láthatták, mert az esti mérkőzés 
idején már éppen a repülőn ültek. 

Dublinban hősöknek kijáró fogadtatásban részest-
tették a hazatérő ír labdarúgókat, akik a vi lágbajnoksá-
gon a legjobb nyolc közé juttatták aszigetország váloga-
tottját. Jack Charlton szövetségi kapitányt és a játkoso-
kat a repülőtéren 2 0 ezer szurkoló várta, s a f utballistá-
kat fogadta Sean Haughey, a főváros polgármestere. A 
jelentések szerint a városba vezető úton legalább akkora 
tömeg üdvözölte a csapat tagjait, mint a néhai John Fitz-
gerald Kennedy amerikai e lnököt az II. János Pál pá-
pát... 

Lubomir Moravcik, a csehszlovákok 25 éves 
27-szeres válogatott játékosa vasárnap Milánó-
ban négyéves szerződést írt alá a francia St. Eti-
enne képviselőivel. A Plastika Nitra középpályását 
az angol Arsenal vezetői is szerették volna megsze-
rezni. 

A szurkolók szeretete nem ismer határokat... Az 
olaszok válogatott csatára, Salvatore Schillaci 
nemcsak hazájában, hanem az Egyesült Államok-
ban is nagyon népszerű. Rajongói New York Bro-
oklyn negyedében, a 25. Avenue utcatábláját le-
cserélték, helyébe a „Schillaci Boulevard" táblát 
tették. A szurkolók vágya, hogy hivatalosan is el-
ismertessék az utca új nevét. 

Még véget serri ért az itáliai világbajnokság, 
sokan már az 1998-as labdarúgó seregszemlére 
gondolnak. A francia szövetség a Mondiale alatt 
jelentette be, hogy megpályázza a nyolc év múlva 

esedékes vb rendezését — 
csakúgy, mint az eddig je-
lentkezett Brazília és Ma-
rokkó. 

Az olasz válogatottat 
1982-ben világbajnoki 
címhez vezető Enzo Bear-
zot volt szövetségi kapi-
tány a jövőben nem kíván 
semmiféle feladatot vál-
lalnia labdarúgásban. Be-
arzot 1986-ban búcsú-
zott a kapitányi kispadtól, 
majd az olasz szövetség-
ben többféle feladatot is 
ellátott. 

Hosszas vita után a ro-
mán szövetség vezetői úgy 
döntöttek, korhatár nélkül 
engedélyezik a labdarú-
gók külföldi szerződését. 
Ez a határozat azonban 
nem mindenkire érvényes, 
mivel a játékosok csak ak-
kor írhatják alá a megál-
lapodásokat, amennyiben 
a nyugati vásárlók leg-
alább 1 millió dollárt fi-
zetnek értük. 

Az angol fogadóirodák 
esélyszámai szerint még 
mindig az olaszok a világ-
bajnokság favoritjai. A 
bukmékerek az itáliaiak 
sikere esetén 8 fontra 11-
et fizetnek, míg az ango-
lokat továbbra is 13:2 
arányban lehet fogadni. 
Az olaszok után az NSZK 
csapatát tartják a legesé-
lyesebbnek (15:8). 
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A sejtés eredője 
Az angol válogatod az elődöntőbe verekedte magát. Hazai fogadóirodáikban a 

bukmékereket kétségbe ejtették, oly kevés esélyt adtak a ,.szakcmberek"abril orosz-
lánnak, viszont, úgy tűnik, az egyszerű, halandó fogadók igencsak bíztak a Linckcr-
féle átütő erőben. 

Csoportbéli szereplésüket figyelve, nagyon lassan, de kialakult bennem egy sejtés: 
olyannyira óvakodtak a többi együttest megtizedelő sárga laptól, csak a továbbjutásra 
figyelve, ellenben magukkal „cipelve" az íreket is, hogy mindez a látványosság rová-
sára történt. A tény, az elődöntő Robson kapitányt, a búcsúzásra készülőt igazolja. A 
mexikói vbtanulságait a lehető legnagyobb rutinnal levonószigelországiak négy sárga 
lappal (McMahon, Beardslay, Gascoigne, I'earce) léptek tovább, míg ugyanennyit 
mondhat .magáénak" az NSZK; Olaszország viszont csak hármat... Ez utóbbi keltőről 
úgy érezzük a lelkünk mélyén, hogy a kicsik ellenében a bírók kegyeltjei voltak... 

Mexikóbauaz angolok első mérkőzésén NSZK-bíró (Wolfgang í'auli) fújta a sípol. 
kiállítással, sárga lapokkal ritkítva soraikat;hogy a továbbiakban ez a tény befolyásol-
ta-cszereplésüket, azt ók tudják jobban. Olaszországban is német bíró jutott „osztály-
részül" első találkozójukon; Shiltonék azonban olyan lapos meccset produkáltak az 
írekkel, hogy csak egyedül a gólban „sáros" McMahonnak jutott sárga. 

Végeredményben az NSZK elleni elődöntő bizonyítja majd sejtésem helyességét 
avagy a .melléérzést". A FIFA szintjén ugyanis óriási a harc a német befolyás, illetve 
az angolok tervei között. Sok függ majd a játékvezetéstől, az bizonyos. Viszont a 
játékosok tudatossága sem kezelhető mellékkörülményként. A pillanatnyi forma vi-
szont még mindig a németeknek kedvez... 

I'.S. 

Olaszország—Argentína Nápoly 20 óra 
Vasárnaptól már csak ncgy városra figyd a 

futballvilág. Az eddigi Moreliale-mérkőzést ven-
dégül látó 12 olasz város közül immár csak Ná-
poly, Torino, Bari és Róma kap szerepet A 14. 
vWinálc 52 találkozója közül 48, Jeszaladt", de 
most jön a java! v 

Kedden Nápolyban, szerda este pedig Tori-
nóban játsszáklcazelődöntőket. A Vezúv tövénél 
tévővárosban, NápolybonaszuperfavoritolaszGk 
a címvédő Argentínával mérkőznek. Arajtclőtta 
rcndezA ésa most a 16 között búcsúzott brazilok 
reménykedhettek abban, hogy megszerzik ne-
gyedik aranyérmüket, mostanra azonban csak a 
squadraazzurradőttnyitottakapua\miaszcrűai 
torinói összecsapást illeti, az 196ÉH» londoni fi-
nálé ismétlődik — 24 éve a Wemblcy-ben hosz-
szabbításutángyözlekazangdokanyugatnéme-
tek ellen. Ezúttal utóbbiak fogadkoznak, hogy 
visszavágnak. Érdekesség: Franz Bcckenbaucr az 
angol fóvárosban még a gyepen kergette a labdát, 
most pedig szövetségi kapitányként álmodozik 
arróblKJgyakgértékesebbércmmdatarsolyában 
hagyja ott a németek kispadját 

Ami Nápolyt illeti: hétfőn megkönnyebbülés 
lett úrrá a város lakóim Mondhatni simán vészd-
tek át az angolok vasárnap esti vendégeskedését 
Carlo de Gaudio, a helyi szervezőbizotság elnöke 
dőrdátóvdtazAnglia—Kamerun negyeddöntő 
mérkőzés dőtt, hiszen külön irodát nyittatott 
azért, hogy az erre a napra 20 bérdt repülővel cr-
kezőszigc tországi szurkolók mcg)caphassák a be-
lépőiket Hiszen a vb előtt ki tudhatta előre, hogy 
Nápolyig is d jut ma jd Bobby Robson angol kapi-
tány csapata. De Gaudio intézkedése hdyes volt 
hiszen k^úztaanotóri us rciulbcn tó szigetországi 
drukkerek méregfogát azzal, hogy plusz jegyeket 
szereztetett és árultatott így a ldátón, nem pedig 
a stadion környékén töltötték d az időt az angok 
drukkerek. Hétfőre tdük megszabadult Nápoly, 
ugyanazokkal a charter-járatokkal Torinóba 
utaztak. 

Nápoly persze hétfőn sem maradt vb-izga-
lom nélkül Az olasz futballisták már vasárnap 
megérkeztek, és a vb utolsó hetének első napján 
Azcglio Vicini szövetségi kapitány könyörtden 
volt vdük. Dddőtt 11 -kor, 35 fokos kánikulában 

rendelt el edzést Schillaciék számára a San 
Paolo stadionban. Robcrto Baggio, a Ju-
ventussztárja újságolta, hogy Madonna, a 
neves popsztár „elkunyerálta" tőle a me-
zét, mert abban lép majd fel közelgő euró-
pai túráján. Baggio örömmel adta a mezt, 
és ugyanilyen örömmel fogadta csatártár-
sa, Salvatore Schillaci a Mastcrcard aján-
dékát. A négygólos azzurri futballista 
1000 dollárral gazdagodott. 

A Mastcrcard olyan játékosokat tisztd meg 
azemh'tettsummávakakikscrsdöntőgciokkalsc-
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gítik válogatottjukat. Schillaci előtt a nyu-
gatnémet Matthaus és a 38 éves kameruni 
Milla vehetett fel ezért pénzt - utóbbiak 
két-két alkalommal is. 

Javábanfaggatják WalterZengátahazaiak 
kapusáLÖt mérkőÁsl védett vcgigúgy.hogyncm 
kapott gólt Ez 450 játékperc, amit a statisztiku-
sok élénken figyelnek. A vb-történetien csak a 
brazil Leao (457 pere, 1978-ban) cs a nyugatné-
met Maicr (475 — 1974,1978) őrizte a hálóját 
úgy, hogy nem kapott gól t—hosszú ideig. 

—Kedden este Lcaót megelőzöm, hiszen 
ilyenkiválóvédelemmögött, amilyena miénk, 
nyugodt lélekkel állhatok a kapuban — nyi-
latkozta a hétfői edzés után Zenga. Hogy a hó-
rihoigas kapus csúcsot dönt-e kedden este a 
San Paolo stadionban, az egyelőre csak tippel-
hető. A címvédőargentinok ugyanisnincscnck 
csúcsformában, legnagyobb ászuk, Maradona 
térd- és bokasérüléssel küszködik immár két 
hete, de azért Carlos Bllardo szövtségi kapi-
tány bízik abban, hogy Maradona nápolyi 
helyismerete sokat számít. Ez persze kevés c-
lőny az olaszokellen.mcrtadél-amcrikai válo-
gatott Kamerun és Jugoszlávia ellen sem tu-
dott élni a nagy eséllyel, amikor emberelőny-
ben játszva is botladozott. 

—Szó semlehet arról, hogy ebben a hőség-
ben edzést rendeljek el — mondta Bilardo, 
amikor azargentinok befutottak nápolyi tábo-
rukba, a Via Catullón lévő szállójukba.—Ez a 
város kellemes környezet, sok argentin kiván-
dorló leszármazottja él itt cs hiszek abban, 
hogy a 82 ezer drukker közül néhány ezer Ma-
radonáért, azaz értünk szorít. Elvégre Dicgo 
tett már eleget az SSC Napoliért. 

Maga Maradona mindössze annyit mon-
dott cl, négy éve, Mexikóban sokkal könnyeb-
ben haladt dőre válogatottja, hogy azután az 
olaszországi hőség, vagy a mcgnövckcdctt 
konkurrencia nehezíti-e a dolgukat, ezt nem 
tudja. Az olaszokról úgy vélekedik, jól ismeri 
őket, évek óta itt, játszik, és a két válogatott 
közel azonos stílusban, felfogásban küzd. Biz-
tosra vehető, Schillacicknak nem leszazér t sé-
tamenet ez a mérkőzés, hiszen például Serri-


