
Vautrot döntő hibát vétett—Beckenbauer 
búcsúzik—Maradona „kihágása" 

A Bariban megjelenő La Gazetta del 
Mezzogiorno pénteki számában tekinté-
lyes terjedelmű szerkesztőségi cikk ol-
vasható. Ebben Vincenzo Matarrese fő-
polgármester (öccse az Olasz Labdarúgó 
Szövetség elnökének) arra buzdítja az 
itáliai futballistákat, hogy sürgősen fe-
ledjék el a kedden Nápolyban történteket, 
és úgy harcoljanak, amint tették azt az 
első öt találkozón. „Nápoly messze van. 
Bariban egészen más közönség szurkol 
értetek, biztosítunk benneteket arról, hogy 
az egész város felsorakozik mögöttetek a 
San Niccolo stadionban. Nemcsak a mér-
kőzésen jelen lévő 54 ezer tifosi buzdít 
Anglia ellen, hanem a futballért élő-haló 
600 ezer Bariban lakó ember!" — nyilat-
kozta a honatya. 

A helyi lap köszönetet mondott azért, 
hogy annak idején, amikor a világbajnoki 
forgatókönyv elkészült, az olasz szövet-
ség gondolt az Adriai-tenger partján 
fekvő városra is. Bár azt nem hitték, hogy 
a hazai gárdát „élőben" láthatják, mert 
ök is arra tippeltek, vasárnap Rómában 
az aranyéremért kiizd a Squadra Azzurra. 
És hogy Salvatore Schillaci, az eddig öt 
gólt szerző, s a gólkirályi címre esélyes 
Juventus-csatár mennyire népszerű itt is, 
arra utal a cikk címe: Isten hozott, Toto! * 

Michel Vautrot június 8-án este rop-
pant boldog ember volt: a 4 5 éves f ran-
d a játékvezető ragyogóan bíráskodott 
az Argentína—Kamerun nyitómérkő-
zésen. Az ő ítéletei szolgáltak mintául 
a többi játékvezető számára is, hiszen 
megvalósította a rajt előtt foganatosí-
tott szemléletbel i FIFA-reformokat . 
Sokan t ippeltek arra, hogy ő fütyül 
majd vasárnap este a római döntőben, 
aztán közbejött a nápolyi argentin— 
olasz elődöntő, amelyen a hosszabbí-
tásban alaposan elszámította magát... 
A kritikák szerint túl sokat beszélt a 
Játékosokkal. Márpedig az nem túl jó 
„ítész", akinek meg kell magyaráznia 
döntéseit. 

A nápolyi csata döntő hibáját a hosz-
szabbításban követ te el . Az első, 15 
percre méreteze t t ráadásban k i l enc 
perccel tovább engedte a Játékot. Eb-
ben közrejátszott, hogy Giustl akkor 
ütötte le Baggiót, és kerek hat percébe 
került, amíg dán partjelző kollégájá-
val kisütötte , mit kel l döntenie. Le-
küldte az argentint . De alaposan tá-
madták azért, hogy nem látta, miként 
is történt a háta mögött a Giustl—Bag-

gio „perlekedés". Márpedig egy bíró 
kötelességei közé tartozik, hogy azt Is 
érzékelje, ami aháta mögött zajlik le... 
Több olasz lap úgy vél i , Vautrot a Mon-
dialéval be is fejezi pályafutását. Más-
ként tervezte a búcsút... 

* 

Óriási különbség van a hétvégi két ér-
mes mérkőzés belépőinek ára között. A ró-
mai döntőre árusított 1. kategóriájú jegy 
2200000 lírát ér (durván 1000 dollár), 
míg Bariban az ugyanezen az előkelő he-
lyen ülő szurkolónak 240 ezer lírát kell 
fizetnie. A 2. kategóriájú belépő Romá-
ban 800 ezer, Bariban 190 ezer líra. 

A Bariban dolgozó szervezők úgy hi-
szik, hogy a még eladatlan jegyek az an-
gol szurkolók tulajdonába kerülnek 
majd. De most kizárt, hogy a feketézőknek 
jó napjuk lesz, hiszen a viszonylag olcsó 
jegyeket senki sem akarja eladni az olasz 
drukkerek közül. 

# 

Sepp Blatter, a FIFA főtitkára bejelen-
tette: a testület felül fogja vizsgálni ál-
láspontját a világbajnokság lebonyolí-
tási rendszerévei kapcsolatban. Mint a 
főtitkár elmondta, a 2 4 csapat 3 1 na-
pos küzdelme túl hosszúra nyúlt, így ő 
személy szerint inkább támogatná a l ó 
résztvevős vb-döntő gondolatát. 
—A kieséses szisztéma a színvonalnak 
nem kedvezett , hiszen új irányzatok 
helyett mindenki a régi európai bizton-
sági játékra törekedett. A FIFA ezért 
ú jragondol ja majd a kieséses rend-
szert, ha bárkinek jó ötlete van ezzel 
kapcso la tban , ö r ö m m e l ve s szük — 

nyilatkozta Blatter. 
* 

Bizonyossá vált az a régóta rebesge-
tett feltételezés, miszerint Franz Becken-
bauer a vb után búcsút mond az NSZK kis-
padjának. A kiváló szakvezető azonban 
nemcsak együttesétől, de a sportágtól is 
megválik, mert — mint két nappal a döntő 
előtt bejelentette — szakít az edzösködés-
sel, és a labdarúgáson kívüli területen 
próbálja ki a jövőben képeségeit. Meg 
nem erősített hírek szerint Beckenbauer 
egy nyugatnémet autógyár marketing szó-
vivője lesz. 

* 

G e n o v á b a n p é n t e k e n t é r d m ü t é t e n 
esett át a nyolc közé Jutott jugoszláv 
válogatott egyik kulcsembere, Srecko 
Katanec. A Sampdoria középpályása a 

spanyolok elleni találkozón vált harc-
képtelenné. 

* 

A trigóriai edzőtábor közelében ren-
dőrök tartóztatták fel Diego Maradonát, 
az argentinok kulcsemberét, akinek sport-
kocsiját testvére, Raul vezette. A közös 
sétakocsikázás egyetlen szépséghibája 
az volt, hogy a bátynál nem volt jogosít-
vány. Az egyik helyi lap élelmes fotóri-
portere meg tudta örökíteni azt a pillana-
tot, amikor Maradona az öt körülvevő 
rendörgyürüben vitatkozik a kihágásról. # 

Franciaország és Marokkó után Svájc 
Is benyújtota a FIFÁ-nak jelentkezését 
az 1 9 9 8 . évi vi lágbajnoki döntő meg-
rendezésére . A h e l v é t e k 1 9 5 4 - b e n 
már voltak házigazdái a sportág legje-
lentősebb eseményének. 

* 

Az olasz válogatott 31 éves középpá-
lyása, Carlo Ancelotti bejelentette, hogy 
a szombati bronzmérkőzés lesz a búcsú-
fellépése az azzurrik nemzeti tizenegyé-
ben. Ancelotti, aki kevés lehetőséget ka-
pott szakvezetőjétől, Azeglio Vicinitól. 
első alkalommal lesz kezdöember. Mint 
elmondta, nagy megtiszteltetés egy ilyen 
fontos találkozón szerephez jutni, de egy> 
pecig sem tagadta, hogy ez a vb számára 
több keserűséget, mint örömöt hozott. * 

Kétszeresen boldog Gustavo Dezotti, 
az argentin válogatott csatára. A 2 6 
éves játékos Bilardo döntése értelmé-
ben kezdőember lesz a vasárnapi f iná-
lén, ahol a sárga lapok miatt hiányzó 
Caniggia helyetteseként lép pályára. A 
játéktéren kívül is nagy öröm érte a 
fiatalembert: fe lesége ugyanis két nap-
ja egészséges leánygyermeknek adott 
életet. Az újdonsült apa szerint boldog-
sága megkoronázását az jelentené, ha 
góllal járulhatna hozzá Argentína vb-
sikeréhez. 

* 

Paul Biya kameruni elnök magas ki-
tüntetésekkel fejezte ki hazája köszönetét 
a vb-ről hősként hazatért kameruni játé-
kosoknak és szakvezetőknek. Két veterán 
kulcsember, a kapus Nkono és a csatár 
Milla a legmagasabb polgári kitüntetést 
kapta, míg a többiek is tekintélyes állami 
címeket érdemeltek ki teljesítményükért. 

» 

MA: BRONZRANGADÓ 
MATTHAUS JÖVŐJE 
CSAK MILLA VOLT A SZTÁR ? 

0 

i 
i 
© 
© 

Hová jutnak a sztárok? 
Régente a kis csapatok is tele voltak nagy játékosokkal. '74-ben például a korán 

kiesett skótoknak olyan irányítójuk volt, mint kis vörös Billy Bremner. S azon a vébén 
Cruyff mellett még csak asszisztált Arié Haan vagy Rob Rensenbrink. akik a négy 
évvel késóbbi holland válogatott gerincét adták. Breitner a világbajnok NSZK csapat -
ban csak balhátvéd volt — négy évvel később irányító középpályás. Aztán '78 -ban ott 
volt az argentin Kempes, aki az első meccseken harmatgyengén muzsikált, ám végül 
a vb gólkirálya lett. Ott volt Rossi, Bettega, s még a mieinknél is Nyilasi, Törócsik, 
később meg Détári. 

De még két éve, az EB-n is sztárok játszottak: G ullit, van Basten, Zavarov, Daszajev . 
Most meg csak az erőlködés van, a görcsös koncentrálás: „csak húzd ki egy iksszel a 
hoszabbítást is, ha a tizenegyesekkel veszítünk, nem átkozhatnak ki bennünket." És 
ha görcsös erőlködés van, játék nincs, persze, högy nincsenek sztárok sem. A sztárok 
ugyanis a játékban sztárok, az erőlködésben nem tűnnek ki. A parton vergődő hal 
etikailag lehet magasrendű, de esztétikailag sehogyan sem. 

Nem véletlen, hogy játékot leginkább a kameruni, és két kelet-európai, a jugoszláv 
és a „cseh és szlovák" csapattól láthattunk, ó k — miután (lúl)teljesílették kitűzött 
céljukat—mertek szórakozni. így aztán a döntóbe méltán került a két legtaktikusabb, 
legfegyelmezettebb csapat. Mindketten hajszálra tudják, mit kell tenniük, hogy az 
adott ellenfél — ne tudjon játszani. Hogy aztán ők tudnak-e, az ezen a vébén teljes-
séggel mellékes. 

M T. 

A harmadik helyért 
HiiiiiM Olaszország—Anglia, Bari, 20 óra 

Amint az lenni szokott, két fáradt, csaló-
dott csapat találkozik a harmadik helyért ví-
vott mérkőzésen. Mind az olaszok, mint az 
angolok 120 percet küzdöttek a döntőbe ju-
tásért az argentinok, illetve a nyugatnéme-
tek ellen, de végül a szerencse egyiküknek 
sem kedvezett, sa 1 l-es rúgásokban alulma-
radtak. így tehát elmondható, hogy gyakor-
latilag nincs különbség a döntőbe jutottak és 
a bronzcsatára kényszerülő együttesek kö-
zött, mégis, a találkozó előtt egészen más a 
győztesek, valamint a vesztesek hangulata. 

A házigazda olaszok azóta sem tudtak 
napirendre térni a keddi vereség felett, s 
Azeglio Vicini szövetségi kapitányt inkább 
a kudarc okairól, mint a szombati mérkőzés 
esélyeiről faggatják az újságírók. Az elkese-
redett itáliaiak elsősorban azt vetik a szak-
ember szemére, hogy az argentinpkeüen tel-
jesen feleslegesen bontotta meg az addig jól 
működő Salvatore Schillaci, Roberto Baggio 
kettőst, s meggondolatlanul léptette pályára 
a sérüléssel bajlódó Gianluca Vialli t. 

—Hiába kutatjuk az okokat, soha nem 
fogunk rájönni arra, miért veszítettünk — 
válaszolta Vicini. — De hát ilyen az edzői 
pálya: vállalni kell a felelősséget azért is, 
ha a csapat bal szerencsével vereség et szen-
ved. Itt az ideje, hogy folytassuk a munkát, 
smegkezdjüka fel készülést az 1992-es Eu-
rópa bajnokság selejtezőire. 

Az olasz sajtóban elterjedt, az 57 éves 
kapitány olyannyira komolyan gondolja ez 
utóbbi kijelentését, hogy már a szombati 
mérkőzésen is inkább a fiatal játékosokat 
szerepelteti, 

A játékosokat nehéz volt rávenni a nyi-
latkozatra, a milánói Roberto Donadoni 
azonban hajlandó volt a mikrofonok elé áll-
ni. 

— Azt hiszem, nyugodtan egymás sze-
mébe nézhetünk, nincs miért szégyenkez-
nünk — mondta. — Természetesen csaló-
dottak vagyunk, de mindent megteszünk 
azért, hogy amennyire lehet, kárpótoljuk kö-
zönségünket, és jó játékkal búcsúzzunk a 
Mondialétól. Számunkra korántsem tét nél-
küli ez a mérkőzés. 
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Az angolok tulajdonképpen elégedettek 
lehetnének a vb-n elért eredményükkel, de 
az a körülmény, hogy ők is csupán a 120 per-
cet követő 1 l-es párbajban maradtak alul, 
sokat rontott a csapat hangulalán. Holott a 
britek 1966 óta — akkor hazai pályán vüág-
bajnoki címet szereztek — nem jutottak et 
vb döntőn a legjobb négy közé. 

Bobby Robson szövetségi kapitány Ba-
riban búcsúzik a válogatottól, s a szakember 
az ősztől a holland PSV Eindhoven együtte-
sét irányítja majd. 

—A mit a fiúk ezen a világbajnokságon 
véghez vittek, az egyenesen csodálatra mél -
tó — jelentette ki Robson. — E g y igen/«'•• 
rasztó bajnoki sorozat után érkeztek a játé-
kosok Olaszországba, de teljesítményükön 
ez egy pillanatig sem látszott meg. Persze, 
még várjunk az értékeléssel, számunkra 
ugyanis a torna csak szombaton fejeződik 
be. 

Az angoloknál hiányozni fog az „örök-
mozgó" középpályás, Paul Gascoigne. aki a 
nyugatnémetek ellen megkapta második 
sarga lapját. A 23 éves futballista ettől füg-
getlenül a vbegyik nagy felfedezettje marad, 
aki Robsonnal is feledtetni tudta, hogy ko-
rábban nem éppen a legharmonikusabb volt 
a kapcsolatuk. 

—Paul talán nem is tudja, milyen jövő 
áll előtte — mondta a szakvezető. — N a -
gyon sajnáltamvolna, ha a döntőről tiltják 
el, de persze így is nagy csapás számunkra, 
hogy ne ml ehet ott a csapatban szombaton. 

Robson váratlanul fiatal játékosoknak is 
lehetőséget ad a bizony ításra, selképzelhe tő. 
hogy a 41 éves Shilton helyett a kapuban 
ChrisWoodsáll majd,spályára lépa balhát-
véd Tony Dorigo és a középpályás Neil 
Wcbbis. 


