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W marcu ¡Olé! obchodziło swoje trzecie urodziny, zaś w maju tę samą
rocznicę pierwszego internetowego wydania magazynu. Skromny jubileusz uczciliśmy zlotem redakcyjnym, o czym pewnie czytaliście na
portalu, oraz… jeszcze cięższą pracą.
Jej efekt to właśnie Przewodnik Kibica Copa América Centenario. Rozgrywki te są bardzo ważne
w historii piłki nożnej, w końcu najstarszy futbolowy turniej ma już sto lat! Nie mogliśmy
przegapić takiej okoliczności. Postanowiliśmy więc zapełnić lukę na polskim rynku dziennikarstwa
sportowego, tworząc kompendium na jego temat.
Cel jest prosty – chcemy przybliżyć Wam choć trochę futbol zza oceanu, który w naszym
kraju wciąż pozostaje niezbadany. Bo o ile wszyscy orientujemy się nieco w piłce brazylijskiej
czy argentyńskiej, o tyle na przykład Peru, Ekwador czy Meksyk to dla nas wciąż terra incognita
na sportowej mapie świata.
A jest to przecież ziemia bardzo bogata w złoża talentów, niezwykły magiel kulturowy oraz wybuchową mieszankę emocji. Wszystko składa się na niepowtarzalny, czasem magiczny, a czasem
tragiczny świat. My, poprzez Przewodnik Kibica Copa América Centenario, spróbujemy go Wam pokazać oczywiście przez pryzmat piłki i tym samym przekonać, dlaczego warto dla niego zarywać noce.
Włożyliśmy mnóstwo wysiłku, aby efekt naszej pracy był zadowalający. Napędzamy się pasją do
futbolu, co może i brzmi jak kolejny banał wyjęty z twórczości Paulo Coelho, ale prawda jest taka,
że perfekcyjnie opisuje on nasze podejście.
¡Olé! to też ciągły rozwój. Jesteśmy trochę jak Atlético Madryt, ale przed klawiaturami. I choć
nie wszyscy kibicują Rojiblancos – właściwie w redakcji jest tylko jeden „materac” – to każdy
inspiruje się filozofią Simeone. ¡Olé! również pokazuje, że idąc paso a paso, z determinacją i cierpliwością, można osiągnąć naprawdę dużo.
Już wcześniej zaliczyliśmy kilka kamieni milowych – na starcie, gdy otwieraliśmy portal, tworzyliśmy drukowane roczniki, koszulki lub startowaliśmy z podcastem. Każda z tych rzeczy była
dla nas jak zdobyty puchar dla Atleti. Dziś wykonujemy jeszcze jeden ważny krok, wzbogacając
nasze portfolio Przewodnikiem Kibica Copa América Centenario. Mamy nadzieję, że wydawanie
go stanie się tradycją przy każdej kolejnej edycji turnieju, a Tobie, Drogi Czytelniku, życzymy
przyjemnej lektury tego premierowego numeru.
PARTNERZY WYDANIA
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@mzachodny
Dziennikarz Sport.pl

Co sądzisz o pominięciu takich piłkarzy jak Oscar, Fernandinho,
Firmino, Marcelo, David Luiz czy Alex Sandro?
Brazylijczycy to jeden z najbardziej rozchwytywanych narodów na piłkarskim rynku, z kadrą na mecze towarzyskie (czytaj: pokazowe) latają po
każdym kontynencie, na prostej zasadzie "kto wyłoży więcej". A potem
powrót do klubu i gra na najwyższym poziomie co trzy dni. Oscar miał
takie bodaj cztery lata, gdy w sumie odpoczynku niewiele ponad miesiąc.
Szaleństwo. Dlatego też odpoczywa on i pewnie też większość pozostałych. Nie ukrywajmy również, że stawka turnieju i sens jego rozgrywania
wobec Igrzysk w Rio nie jest dla Brazylijczyków priorytetem.
Co Twoim zdaniem jest największym problemem reprezentacji
Argentyny z perspektywy taktycznej?
Argentyna Taty uchodzi za zespół, którego problemem jest brak różnorodności. Czytałem, że jako przykład podaje się choćby dominację przez
posiadanie – z Boliwią Albicelestes zaliczyli 80% posiadania, ale wygrali
w stosunkowo niskim wymiarze (2:0), gdy rok temu zwyciężyli aż 7:0.
A jednak jak patrzę na ich ostatnie spotkania, to dostrzegam też zmianę, którą Martino mógł wprowadzić. Bo Boliwia to była skrajność, z Chile
drużyna Martino miała od rywali niższe posiadanie, podobnie w spotkaniu
z Kolumbią i wcześniej od Brazylii. I tylko jednego z tych spotkań nie wygrała. Ja problem dostrzegam gdzie indziej – tempo rozegrania powinno
być wyższe. Czasem zespół jakby czekał z podaniem do przodu, woląc
oddać piłkę na bok.
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Uważasz, że w futbolu reprezentacyjnym da się zbudować drużynę
tak solidną w defensywie jak Atlético Madryt? Wydaje się, iż Óscar
Tabárez i jego Urugwaj czerpią z Rojiblancos inspiracje.
Tabárez nie tyle czerpie inspiracje z Atlético, ale wyciąga maksimum z tego
co ma. Pamiętam wywiad z nim w jednym z wydań „Blizzarda” kilka lat
temu i w zasadzie on nie opowiadał o budowaniu reprezentacji, ale tak
jakby klubu. Tworzył system szkolenia, narzucił pewne priorytety i zasady.
Opłaciło się. Ale takich przypadków nie ma wiele. Owszem, w przeszłości
udawało się, bo wielkie reprezentacje m.in. Węgrów, Holandii, Niemiec,
a ostatnio Hiszpanii opierały się na zawodnikach głównie jednego klubu.
Nic dziwnego więc, że selekcjonerzy przejmowali ich filozofię, co łatwe nie
jest, biorąc pod uwagę, iż pod taki taktyczno-personalny kręgosłup muszą
dostosować się inni, nawet większość składu. Za to za mało chwaliło się
Vicente del Bosque, ale już na ostatnim mundialu widzieliśmy, że ma z tym
problem. Wracając do pytania – tak, da się zbudować reprezentację solidną
w obronie. Sama defensywa może być stworzona na bazie dwóch, trzech
zawodników tego samego klubu (patrz: Godín i Giménez) i to już dodaje
całej drużynie solidności oraz automatyzmu. Tylko wtedy zespół musi
zdecydować się oprzeć na stylu defensywnym, jak Urugwaj. Spójrzmy na
Brazylię, która ma trzech zawodników w tej linii z PSG, ale chce grać ofensywnie i szaleńczo, co powoduje, iż popełniają oni dużo błędów.
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Rafał

Lebiedziński
@rafa_lebiedz24
Dziennikarz freelancer

Z jednej strony Ekwador jest jedną z najlepszych drużyn w eliminacjach do mundialu w strefie CONMEBOL, z drugiej ostatnio znów
powróciły ich demony - „radosna” gra w defensywie. Czego więc
spodziewać się po nich podczas turnieju w USA?
W takich turniejach wszystko zależy od pierwszego meczu w grupie. Jeśli
nie przegrają z Brazylią, to nabiorą pewności siebie i przy dobrym układzie w drabince mogą nawet awansować do półfinału. Z drugiej strony,
o ile w ostatnich meczach Ekwadoru znowu szwankować zaczęła gra w
obronie, to piłkarze ofensywni też nie mieli wybitnej rundy wiosennej.
Chodzi mi głównie o liderów ataku Tri Color, występujących w Premier
League: Jeffersona Montero i Ennera Valencię. Kontuzje i słabsza forma
odbiły się na ich statystykach. Jedynym plusem może być fakt, ze w USA
będą wypoczęci oraz głodni gry i sukcesu. A głód ten będzie im potrzebny
zwłaszcza w meczu o wszystko z Peru. Moim zdaniem ekipa Gareki jest o
szczebel niżej niż Ekwador, jeżeli mówimy o potencjale.
Pekerman odstrzelił kilku zawodników ze starej gwardii. Nawet
w szerokiej kadrze nie znalazł miejsca dla piłkarzy takich jak
Falcao, Teo Gutiérrez, Armero, Zuñiga, Jackson Martinez, Ibarbo…
Uważasz, że selekcjoner postąpił słusznie?
Bardzo dobra decyzja. Gra za zasługi na mundialu 2014 skończyła się
również w Kolumbii. Żaden z wymienionych piłkarzy nie wyróżnił się
odpowiednio w minionym sezonie klubowym. Ba, to były chyba ich
najgorsze rozgrywki w karierze. Falcao, Ibarbo, Teo czy odstrzelony
w Atlético Jackson nie mają dziś żadnych szans w starciu z Carlosem
Bakką. Poza tym, CAC to będzie dobra okazja do sprawdzenia nowych
kolumbijskich strzelb, grających na co dzień w Argentynie, Meksyku i
rodzimej lidze.
Wenezuela ma w swoim składzie kilku młodych zawodników z
dużym potencjałem, na przykład Peñarandę, Juanpiego, Ponce
czy Villanuevę, ale czy to już jest czas, kiedy powinno się na nich
opierać siłę reprezentacji?
Z powołanej trójki – Peñaranda, Juanpi, Villanueva – moim zdaniem
szanse na pierwszy skład ma tylko ten pierwszy. Rozegrał kapitalny,
kompletny sezon w Granadzie. Był bodaj największym objawieniem
wśród piłkarzy U-20 w La Liga. Juanpi miewał natomiast przebłyski,
strzelił kilka efektownych goli, ale brakuje mu jeszcze sporo w aspekcie
stabilizacji formy. Świetnie nadaje się do gry kombinacyjnej w środku
pola, ma tez zadatki na ciekawego skrzydłowego, ale i podwieszonego napastnika. Jest uniwersalnym graczem, który na pewno dostatnie
mnóstwo szans w USA. Wątpię jednak, żeby Wenezuela właśnie z tych
piłkarzy już teraz stworzyła kręgosłup drużyny. Są w niej przecież tacy
doświadczeni i ograni zawodnicy jak Rincón, Vizacarrondo, Rosales czy
Rondón. Oni jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa.
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@Adam_Kotleszka
Komentator Eurosportu

Jak odbierasz przyznanie USA organizację Copa Centenario? To
znak, że amerykańska piłka poczyniła spory progres, czy jednego
z drugim nie warto mieszać?
Stany poczyniły ogromny progres przez ostatnie 20 lat. Średnia wieku
w MLS waha się między 26 a 27 rokiem. Zresztą, liczby mówią same za
siebie – piłka nożna to już 3. najpopularniejszy sport w USA, 13 milionów
Jankesów gra w piłkę. Więcej ludzi uprawia tylko koszykówkę i baseball.
Przyznanie USA tegorocznej Copy świetnie spina klamrą ostatnie 2 dekady gwałtownego rozwoju piłki w tym kraju. Amerykanie mają dobrą
infrastrukturę oraz wciąż młodą i rozwojową publikę, która chce chłonąć piłkę w każdej postaci.
Do tej pory Amerykanie odnosili znaczące sukcesy jedynie Złotym
Pucharze, natomiast w większych turniejach przeważnie bywali
tłem dla innych drużyn. Na co stać USA podczas CAC?
USA grało na ostatnich siedmiu mundialach z rzędu – czterokrotnie
wychodząc z grupy, raz docierając do ćwierćfinału. Chciałbym, żeby
biało-czerwoni byli takim „tłem”.
Co do szans na Copa 2016, kadra nie znajduje się w swoim najlepszym
momencie ostatnich lat. Wygląda na to, że pomysł Klinsmanna na reprezentację powoli się wyczerpuje i słaby występ na własnych boiskach
w czerwcu może wbić gwóźdź do trumny. Świetnym przykładem dołka
był ostatni Gold Cup. Amerykanie zajęli na nim najsłabsze miejsce od 15 lat.
Grupę na Copa mają silną, więc to będzie świetny test dla reprezentacji Stanów. Klinsmann, zwłaszcza w ofensywie, ma w czym wybierać.
W meczach rozgrywanych już po feralnym Złotym Pucharze 2015 piłkarze z MLS strzelili 8 z 14 wszystkich goli USA. Jeżeli napastnicy trafią
z formą, mogą stworzyć jedną z najciekawszych ofensyw turnieju. Dużo
gorzej sprawa ma się w defensywie, dlatego dotarcie do strefy medalowej byłoby ogromnym sukcesem.
Niemal cały świat traktuje drużyny Haiti oraz Jamajki jako potencjalnych chłopców do bicia. Czy widzisz sens udziału takich
reprezentacji w turniejach pokroju CAC?
Kategorycznie rozdzieliłbym te 2 reprezentacje: Haiti to wciąż światowy
outsider, choć nie taki jak w '74... Z kolei Jamajka w ostatnich latach konsekwentnie podwyższa poziom.
Laik pamięta raczej Reagge Boyz, jacy zaprezentowali się światu
w 1998 podczas Mundialu we Francji, gdy debiutowali na wielkiej imprezie. Tam byli kolorowym dodatkiem. Dzisiejsza kadra oparta jest
piłkarzach świetnie przygotowanych fizycznie, grających głównie w USA
i Anglii. Już na Copa América 2015 pokazali się z dobrej strony w arcymocnej grupie z Argentyną, Urugwajem i Paragwajem – w żadnym
z tych meczów nie odstawali. Miesiąc później zagrali w Złotym Pucharze
CONCACAF i zajęli drugie miejsce, przegrywając dopiero w finale. Nie
skreślałbym ich całkowicie.

Dziennikarz Przeglądu Sportowego

Lafrance i Guerrier pojadą do USA. Czy piłkarze grający w Polsce
mogą wywieźć chociaż jeden punkt z rywalizacji z Brazylią, Peru
oraz Ekwadorem?
Kto wie? Ekwador jest drużyną eliminacyjną, nie turniejową. Od półtorej
dekady nie ma znaczenia, czy przywozi na turniej najlepszych, czy dublerów – i tak wraca do domu już po pierwszej rundzie. Tu bym upatrywał
największej szansy dla Lafrance'a, Guerriera i spółki. Skoro Ekwador
mógł przegrać na poprzedniej CA nawet z Boliwią, to może i z Haiti
wtopi? Na zdrowy rozsądek drużyna, gdzie w kadrze jest Lafrance, powstrzymujący na co dzień rywali z Rozwoju Katowice i Sandecji Nowy
Sącz, nie ma prawa na turnieju o takiej randze nic zdziałać. Ja im jednak
życzę, żeby przynajmniej jedną niespodziankę sprawili. Jak mówi sam
Kevin „niech nas wreszcie przestaną mylić z Tahiti! ”.
Komu wróżysz wspaniały turniej, a komu kompletne rozczarowanie z zespołów z wyższej półki?
Ten turniej może przynieść wiele niespodziewanych rozstrzygnięć. Przede
wszystkim odbywa się on w ogromnym kraju, a to oznacza aż cztery strefy czasowe, stadiony porozrzucane od wybrzeża do wybrzeża, wysokie
temperatury, na które już narzeka selekcjoner Urugwaju... Nie zdziwmy
się aż tak bardzo, jeśli drużyny nie będą prezentowały stabilnej formy i po
jakimś świetnym meczu na Florydzie kilka dni później zagrają katastrofalnie w innej części USA.
Na Brazylię jakoś specjalnie nie liczę. Widać, że zespół jest uzależniony od Neymara, a jego nie ma. To jest kwestia bardziej psychiczna, bo jak
to wygląda, gdy nie ma napastnika Barcelony każdy widzi. W porównaniu
do poprzedniego turnieju spodziewam się dużo lepszej gry w wykonaniu
Urugwaju. Nie tylko wrócił Suárez, ale też świetnie w ostatnim sezonie
rozwijał się Matías Vecino. Dużo lepsi niż na poprzedniej Copa powinni być
Kolumbijczycy. Oni na turnieju w Chile wywiesili tabliczkę „nieczynne z powodu remontu” na drzwiach swojej szatni. Pekerman musiał od nowa
układać defensywę – odszedł Yepes, a Zuñiga i Armero też zniknęli z orbity
zainteresowań selekcjonera Los Cafeteros. Renowacji niedługo nie uniknie
też Chile, gdzie kadrę oparto na liderach świetnego zespołu jeszcze z MŚ
U-20 w 2007 roku. Teraz, jako obrońcy tytułu, Chilijczycy jeszcze nie będą
chcieli eksperymentować, przywiozą do USA wszystko co mają najlepszego.
Ale czy nowy selekcjoner utrzyma w nich takiego ducha walki jak Sampaoli?
Mnie się wydaje, że Pizzi nie ma aż takiej charyzmy jak poprzednik.
– Jak oceniasz decyzję Osorio i jej ewentualne konsekwencje dla
Meksyku? Zostawił w domu Velę i Giovaniego dos Santosa pod pretekstem odpoczynku po wymagającym sezonie.
Meksykanie nauczyli się żyć bez Veli i jego kaprysów. Mógł jechać na mundial
do Brazylii, ale nie chciał, potem na Gold Cup znowu był i jakoś swoją grą na
deski nie rzucił. Meksykanie mają lepszych napastników i to w dodatku po
dobrym sezonie ligowym: Chicharito i starego wyjadacza Oribe Peraltę. Brak
dos Santosa i Veli nie powinien im się odbić czkawką.
OLEMAGAZYN.PL
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Żelazny
@ZelaznyPiotr
Dziennikarz Rzeczpospolitej

Czego spodziewasz się po Kostaryce i Jamajce? Jedni i drudzy mają
kilka postaci grających w silnych ligach, o dużych umiejętnościach,
ale czy to wystarczy, by sprawić niespodziankę?
Obie ekipy na pewno skupią się na maksymalnym wykorzystaniu indywidualności. Od kiedy spisałem na straty drużynę Kostaryki przed MŚ 2014
(inna sprawa, że kto tego nie zrobił, niech pierwszy rzuci kamieniem)
boję się wszelkich typowań, a już na pewno typowań szans outsiderów.
Zarówno Kostaryka jak i Jamajka teoretycznie w swoich grupach powinny
grać o miejsca trzecie i czwarte, ale w turniejach teoria zbyt często rozmija
się z praktyką. Szczególnie w tak dziwnym tworze jakim będzie celebracja stulecia konfederacji Ameryki Południowej w Ameryce Północnej.
Podejście faworytów do turnieju może w dużej mierze rzutować na postawę zespołów słabszych. Jeśli Kolumbia czy Meksyk potraktują Copa
América Centenario jako karę, a nie nagrodę, Jamajka i Kostaryka mogą
się włączyć do walki o awans. Szczególnie ci drudzy, którzy w grupie trafili
na pogrążone w kryzysie USA.
Jorge Valdivia nie jedzie na CAC. Czy bardzo za nim zatęsknimy?
Mi już go brakuje. To jeden z ostatnich piłkarzy, który potrafił wywoływać
tak silne emocje. Archetyp podwórkowego dryblera. Czasem, oglądając go,
miałem wrażenie, że w jednej ręce brakuje mu puszki z piwem, a w drugiej
palącego się papierosa, a dopiero wtedy moglibyśmy zobaczyć jego prawdziwy obraz. Ta nonszalancja, ten luz, styl... Łobuzerska wersja Juana Romána
Riquelme. Być może przez ten uliczny sznyt nawet bardziej pociągająca.
Gdy zeszłoroczny finał Copa América rozpoczął od dwóch wślizgów i walki
o piłkę w defensywie, patrzyłem na to zjawisko z uznaniem – ależ się musiał
nad tym Jorge Sampaoli napracować! Prawda jest jednak taka, że dla piłkarzy pokroju Valdivii mamy coraz mniej miejsca w nowoczesnej, atletycznej
piłce. Gdzie luz, fantazja i kapitalne przeszywające podanie – obecnie te
cechy ceni się mniej od walki wręcz w ramach dominacji w środku pola.
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Gareca zdecydował się nie zabierać na CAC graczy takich jak
Pizarro, Vargas, Farfán, Carillo, Zambrano... Oszalał? A może w tym
szaleństwie jest metoda?
Pizza ma już 37 lat, Farfán niby dopiero 31, ale zajął się odcinaniem kuponów w Emiratach Arabskich, w dodatku od grudnia nie gra w piłkę, tylko się
leczy. Rok starszy jest Juan Manuel Vargas. Z tymi zawodnikami w składzie
reprezentacja Peru z jednej strony potrafiła sięgnąć dwukrotnie po brązowe medale w Copa América, ale z drugiej nawet raz nie awansowała do
mistrzostw świata (ostatni raz Peruwiańczycy byli na mundialu gdy w Polsce
trwał Stan Wojenny). Zbyt często pojawiały się zresztą doniesienia, że dla
gwiazdorów grających w Europie pobyt na zgrupowaniach kadry był raczej
okazją do wspólnej zabawy, a niekoniecznie do szlifowania umiejętności. Być
może więc selekcjoner traktuje CAC jako formę eksperymentu – próbę odmłodzenia składu, zbudowania nowej drużyny. I przy okazji wychodzi tak, że
nikt do końca poważnie tego turnieju w Peru nie traktuje.
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Maciej

Chorążyk
@Maciej_Chorazyk
Szef skautów PZPN

Skąd u ciebie sympatia do Wenezueli? Przyznałeś kiedyś, że choć
robią to mozolnie, stają się coraz lepsi. Przy Meksyku i Urugwaju
w grupie pozostaje zadowolić się trzecim miejscem?
Mój pierwszy wyjazd na Copę to była właśnie Wenezuela w 2007 roku.
Spędziłem w tym pięknym kraju miesiąc, zakochałem się w ludziach
i w drużynie narodowej. Głównym sportem nie jest tam piłka nożna, tylko
baseball, ale na czas mistrzostw to się zmienia. Dobra gra Vinotinto zaowocowała awansem z grupy, pierwszym w historii występów na Copa
América! Wtedy narodziła się najsilniejsza ekipa, która apogeum formy
zanotowała 4 lata później w Argentynie, odpadając dopiero w półfinale po
karnych z Paragwajem. Ekipą rządził wówczas nietuzinkowy Juan Arango.
On potrafił rozstrzygać mecze niemal w pojedynkę. Od 2011 Wenezuela
notuje jednak stopniowy regres. Zmiana pokoleniowa oraz ta na stanowisku selekcjonera wpędziły ich w poważne tarapaty. Ponadto dochodzą
przetasowania polityczne i kryzys gospodarczy, który mocno przekłada
się na finansowanie piłki nożnej. Trudno wierzyć, że na turnieju w USA
Wenezuelczycy w stanie wyjść z grupy.
Jeśli ktoś miałby ich pociągnąć, to w kim upatrujesz największą siłę?
Defensywa Wenezueli przypomina szwajcarski ser. W ostatnich 5 meczach
el. MŚ straciła 16 goli. Cień nadziei na dobry wynik daje tylko atak. Rondón
to już uznana marka w Europie. Peñaranda? Super, ale ma dopiero 18 lat
i znikome doświadczenie. Czy Wenezuelę stać na grę dwoma napastnikami? Z przodu akurat ma się kim pochwalić. Jest Martinez z Torino, który
w końcówce sezonu Serie A strzelił trzy gole. Tajną bronią może się okazać
Kwaśniewski, o przepraszam… Christian Santos Kwaśniewski. Urodzony
w Wenezueli, lecz wyemigrował z rodzicami jako 5-latek do Niemiec.
W całości produkt myśli szkoleniowej naszych sąsiadów zza Odry – 9 lat
w Arminii Bielefeld, potem epizody w Belgii i obecnie najlepszy strzelec
NEC Nijmegen: 16 goli w 30 meczach. Potencjał ofensywny drużyny jest jednak ostatnio uzależniony od „kieszonkowego” (165 cm) skrzydłowego Otero.
Mówi się, że jeśli Argentyna nie wygra w USA, to Albicelestes nie
wygrają już chyba nic z tym pokoleniem. Zgadzasz się?
23 lata bez zwycięstwa w Copie, wygląda to na klątwę. Argentyńczykom
nie pomógł też własny teren. W 2011 roku Albicelestes nie weszli nawet
do strefy medalowej. Może to być kwestia koncentracji i mobilizacji, bo
o ile mistrzostwa świata mają dla Argentyńczyków kluczowe znaczenie,
to już walka o prymat na kontynencie odbywa się na pół gwizdka. W tabeli wszech czasów zostali wyprzedzeni przez Urugwaj. Na papierze nie
ma silniejszej ekipy, a już sam potencjał ofensywny wydaje się plasować
drużynę Martino jako zdecydowanego faworyta turnieju. W trzech ostatnich CA, odbywających się poza Argentyną, Albicelestes trzy razy doszli do
finału i trzy razy przegrali. Czasami kłopoty z bogactwem mogą się okazać
zmorą, bo któraś z gwiazd będzie musiała usiąść na ławce, okazując niezadowolenie, co może popsuć atmosferę w drużynie.
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Selekcjoner Pekerman wprowadza do kadry świeżą krew, a starzy
liderzy nie są w najlepszej formie. Może z tego wyniknąć coś dobrego
dla Kolumbijczyków?
Kolumbia to drużyna bardzo nieregularna. Zespół jest zmieniony i raczej
trudno spodziewać się gry na miarę tego, czym Kolumbijczycy urzekli
w czasie mundialu w Brazylii. W kadrze nie ma już Falcao, kontuzjowany
jest Jackson, powołań nie dostali Quintero, Gutiérrez, Armero, Zúñiga czy
Guarín. Ciężar gry ofensywnej będzie spoczywał na trio: Rodríguez, Bacca,
Cuadrado. Kibice drżą zwłaszcza o formę swojej największej gwiazdy, czyli
Jamesa. W klubie nie błyszczał, często lądował na ławce rezerwowych, ale
James w Realu, a James w reprezentacji to dwaj różni piłkarze. Gwiazdor
obdarzony pełnym zaufaniem przez trenera José Pekermana, w kadrze
zazwyczaj jest pierwszoplanową postacią. Pozostaje pytanie, czy będzie on
miał wystarczające wsparcie ze strony pozostałych kolegów? Los Cafeteros
przystąpią do turnieju dobrze przygotowani, ale ich występ traktowałbym
w kategorii wielkiej niewiadomej.
Czego spodziewać się po Paragwaju? Jakie zebrałeś wnioski co do ich
możliwości, komentując mecze zespołu Ramóna Díaza?
Guarani to zespół nieobliczalny, bez gwiazd, ale też waleczny i grający kolektywnie. Ramón Díaz ma swoją koncepcję i jest konsekwentny. Gra opiera się
na twardej, skutecznej defensywie i szybkich kontrach. Samą obroną meczów się jednak wygrywać nie da. W eliminacjach drużyna Díaza pokonała
tylko słabeuszy, a więc Boliwię i Wenezuelę. Kłopotem jest brak sytuacji
i nieskuteczność, więc napastnicy muszą się otrząsnąć. Sen z powiek selekcjonera spędza też sytuacja klubowa kilku ważnych piłkarzy, głównie Iturbe,
który wiosną, po wypożyczeniu do Bournemouth, zaliczył raptem 55 minut
w Premier League. Na poprzednim turnieju Guarani zajęli czwarte miejsce.
Powtórzenie takiego wyniku byłoby sporą niespodzianką.
Ekwador to jeden z najbardziej „lokalnych” zespołów na tym turnieju. Oparcie kadry na zawodnikach z rodzimej ligi może być ich siłą?
Ekwador to największe zaskoczenie in plus w Ameryce Południowej
w ostatnich miesiącach. Choć kadra oparta jest w dużej mierze na graczach
z krajowego podwórka, to pierwszoplanowe role grają doświadczeni liderzy
z lig zagranicznych. Niestety dla kibiców tej reprezentacji, najlepszy snajper
Caicedo nie zagra na Copa América z powodu kontuzji. Zespół Quinterosa
bazuje na świetnym przygotowaniu fizycznym i doświadczeniu. Selekcjoner
woli stawiać na uznane nazwiska, ale być może będzie jednak musiał zmienić nieco taktykę i personalia? Brakuje kreatywności i świeżości. Może da
szansę nieco innym zawodnikom niż zwykle? Formą imponuje Arturo Mina
czy 19-letni Bryan Cabezas. Nie zdziwiłbym się, gdyby ci piłkarze w najbliższej przyszłości dostali angaż w niezłych europejskich klubach. Inna sprawa,
że w ostatnim meczu z Kolumbią średnia wieku pierwszej jedenastki wynosiła prawie 30 lat! Pora odmłodzić zespół. Pytanie tylko czy Copa América
to właściwy moment i czy Quinteros podejmie takie ryzyko?
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Piechota
Gdybyś był Dungą, to na co stawiałbyś podczas Copa América – doświadczenie i wynik, czy ogrywanie młodzieży?
DOMINIK PIECHOTA: Zdecydowałbym się na zupełnie inne powołania niż
Dunga, lecz skoro wybór został ograniczony, ułożyłbym 11 następująco:
Diego Alves – Dani Alves, Miranda, Marquinhos, Filipe Luis – Casemiro – Hulk,
Coutinho, Willian, Lucas Moura – Jonas. Jeśli już decyduje się zabierać do
Stanów piłkarzy wyczerpanych sezonem, niech chociaż stanowią pożytek dla
reprezentacji. Inaczej kompromitacją będzie nieosiągnięcie wyniku, a zarazem
oszczędzanie najlepszych zawodników, marnując im zasłużone wakacje.
MARIUSZ BIELSKI: Skoro tyle się mówiło o tym, że CAC będzie poligonem doświadczalnym przed IO, niech Dunga stawia na młodych. Z drugiej strony, jak
ogłaszał wstępną 40, zapomniał chyba, iż potem będzie mógł zastąpić ewentualnego kontuzjowanego tylko graczem z tego grona. No i w efekcie za mało wziął tej
młodzieży, by ją odpowiednio przetestować. Z drugiej strony, jaki to wszystko miałoby sens względem przygotowania motorycznego? Na IO reprezentacja pojechałaby
zmęczona, a tak pojedzie nieograna. Brawo! Po zmianach w składzie Canarinhos
starałbym się to jakoś wypośrodkować, w ten sposób: Alisson – Fabinho, Miranda,
Gil, Douglas Santos – Casemiro, Ganso, Renato – Willian, Jonas, Gabigol
Kogo typowałbyś na króla strzelców turnieju?
DP: Nie miałbym wątpliwości, gdyby zdrowy był Luis Suárez – dla mnie
najlepsza „9” na świecie. Urugwajczyk jednak prawdopodobnie ominie
fazę grupową, w której łatwo można nabić sobie punktów do klasyfikacji.
Zdaje sobie sprawę, że potem może wszystko nadrobić, ale doceniam też
innych snajperów, dlatego postawię na Cavaniego.
MB: Powiedziałbym, że Higuaín, ale pewnie nie będzie miał miejsca w podstawowej 11. Pipita „nastukałby” goli w grupie, a potem w kluczowych meczach
zawiódł. Typowy Gonzalo. Za dwie dekady i tak każdy by się zachwycał jego
wynikami... Skoro jednak nie on, to może Paolo Guerrero po raz trzeci? Ale tu
znowu mam wątpliwości, bo Gareca mocno zamieszał w kadrze Peru. Trudny
wybór. Niech będzie jednak Guerrero albo Carlos Bacca. Nie ma pewniaków!
Na jaki młody talent Twoim zdaniem najbardziej warto rzucić okiem?
DP: O odkryciach mówimy najczęściej w kontekście piłkarzy ofensywnych,
więc ja chciałbym skupić się na obrońcach. Prawy obrońca Santiago Arias z PSV
Eindhoven pokazuje, że Holandia robi się dla niego zbyt mała. Jest jeszcze grający
po przeciwnej stronie boiska Cristian Ramírez, który ostatni sezon spędził w lidze
węgierskiej. Widziałem kilka jego meczów w kadrze Ekwadoru i zdecydowanie ma
potencjał na więcej. Poza tym jestem pewien, że pokaże się nam Peñaranda.
MB: Arias z PSV to ciekawy zawodnik, pewnie zrobi dużą karierę. Liczę też bardzo na zawodników grających na co dzień w lidze meksykańskiej – Hirvinga
Lozano i Edwina Cardonę. Dla tego drugiego warto zarywać noce, by pooglądać
co wyczynia w Monterrey. Peñaranda? Coś mi mówi, że to jeszcze nie jest jego
czas, że w USA nie dostanie zbyt wielu szans.
OLEMAGAZYN.PL
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osztował trzy tysiące franków szwajcarskich, ale gdy korzysta się
z usług najlepszego jubilera w Buenos Aires, zakładu braci Escansay,
trzeba liczyć się z wysokimi cenami. Zwłaszcza, że dostaje się za nie do
ręki niemal dziesięć solidnych kilogramów srebra. Copa Murature. Gdy bracia
Escansay kończą ostatni szlif na pucharze, wiadomo już do kogo on trafi.

Nie ma w tym żadnej zagadki – Copa Murature zamówiono do wykonania dopiero po zakończeniu turnieju pod nazwą Mistrzostwa
Reprezentacji Południowoamerykańskich. Wiadomo już, że kij
w szprychy argentyńskiego święta wetknął sąsiad z La Platy
– Urugwaj. To on sięgnął po pierwszy w historii tytuł triumfatora turnieju, który kiedyś będzie znany jako Copa América. Na razie mamy
rok 1916 i trudno jest znaleźć kogoś, kto uwierzyłby, że przetrwa ona
wiek i stanie się najstarszym reprezentacyjnym turniejem na świecie.

Trzy razy sto
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W tym roku czeka nas jubileuszowe Copa América Centenario, edycja rozegrana równo sto lat po pierwszej. Minął wiek, jednak to już trzecie centenario,
jakie upamiętniają te rozgrywki. Trzy razy sto lat. Oto historia Copa América.
Sol del Mayo, Słońce Majowe. Widnieje na fladze Urugwaju, wcześniej
także Peru, jednak jego właściwe miejsce jest na banderze Argentyny.
Symbol słońca stanowi wizerunek Intiego, inkaskiego boga tej gwiazdy. Dla
narodów La Platy to jednak coś więcej – znak niepodległości. Słońce Majowe
przypomina o rewolucji, która rozpoczęła proces uzależnienia Argentyny
od hiszpańskiego protektoratu. Tydzień Majowy, siedem dni pomiędzy 18
a 25 maja 1810 roku. Sześć lat później sprawi on, że przestanie istnieć podległy Hiszpanii twór zwany Wicekrólestwem La Platy i w efekcie kongresu
w Tucumán narodzi się niepodległa Argentyna.
Kolejny przeskok w czasie, rok 1867. Jeśli sięgniemy wtedy po angielskojęzyczny dziennik The Standard, wyczytamy w nim pierwsze w Nowym
Świecie reguły gry, jaką brytyjscy imigranci nazywają footballem. Już niebawem będzie to fútbol – sport uwolniony ze sztywnych ram wiktoriańskich
szkół, które widziały w nim ratunek dla dzieci przed moralną deprawacją.
Fútbol argentyńskich ulic tamtych czasów to czysta deprawacja, coś co
w Europie uznano by za piłkarską perwersję. Tygiel narodowości tworzący
trzon społeczeństwa tego kraju wykreuje swój własny styl gry, a jego rys
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przetrwa sto lat i stanie się charakterystycznym znakiem całej piłkarskiej
Ameryki Południowej. Jest w nim artyzm, magia i ogromny egoizm piłkarzy-amatorów, samozwańczych zawodników prowadzących futbolówkę
po wąskich uliczkach Buenos Aires. Futbol uwolnił się i zmieszał z tym, co
mieszkańcy La Platy nazywają criolla viveza, kreolską krwią. Niebawem
do Argentyny przybędzie Alexander Watson Hutton, szkocki nauczyciel,
który stanie się znany jako ojciec tutejszej piłki i zainicjuje stworzenie federacji i pierwszych w historii rozgrywek ligowych poza obszarem Wysp
Brytyjskich. Jednak zanim to nastąpi Argentyna już zasymiluje ten sport
i stworzy coś, co nazwane zostanie La Nuestra. Nasza. Nasza reprezentacja,
nasz sport i nasz styl.
Gdy nadchodzi centenario Rewolucji Majowej, nie da się go lepiej uczcić,
niż grając w fútbol.

Zaginiony impulsor
Nigdy wcześniej nie próbowano zorganizować rozgrywek, w których stanęłyby naprzeciwko siebie drużyny więcej niż dwóch państw. Zmieni to setna
rocznica Revolución del Mayo i turniej znany jako Copa Centenario. W 1910
roku, na argentyńskiej ziemi, zmierzą się ze sobą trzy reprezentacje: gospodarze, Urugwaj oraz Chile. Zabraknie tych, którzy lata później staną się
jednym z najważniejszych uczestników zbliżającego się turnieju. Już sześć
lat od tego momentu argentyńska La Vanguardia tłumaczyć będzie tamtą
absencję: „Brazylia nie została zaproszona, ponieważ w tamtych czasach
brazylijski futbol nie miał jeszcze wystarczających związków z trzema pozostałymi narodami”. Wszystko ułoży się tak, jak powinno być i atmosfery
narodowego święta nie zakłócą żadne nieprzewidziane okoliczności. Po puchar sięgnie Argentyna. Pokona ona Urugwaj 5:1.
W tamtych czasach określenie „narodowy” jest w Nowym Świecie
pojęciem płynnym i elastycznym. Jak inaczej może być w narodach,
które tworzy gorąca mieszanka krwi: kreolskiej, hiszpańskiej, włoskiej,

angielskiej, szkockiej... Argentyna hołubi tożsamość swojej reprezentacji,
kongresu w Tucumán i proklamacji niepodległości Argentyny.
jednak zawodnicy grający w barwach Chile niemal wszyscy są Anglikami.
Któż to z kolei prowadzi tamten Urugwaj, który psuje argentyńskie święto
Znamienny stanie się fakt, iż pierwszą bramkę w Copa Centenario,
narodowe i odbiera tytuł gospodarzom, choć nie pokonuje ich w bezpośredw meczu otwarcia pomiędzy gospodarzanim spotkaniu? Oczywiście, Héctor Rivadavia Gómez.
mi a La Roja, zdobędzie napastnik Valparíso,
To pierwsza szpilka, jaką sąsiad z La Platy wbije
Frank Simmons.
w serca gospodarzy, a także początek ognistej historii
Jest jednak jeszcze jeden zawodnik, który
Derbi Rioplatense. Rozpali się ona jeszcze mocniej po
okaże się kluczową postacią w historii Copa
mundialowym zwycięstwie Charrúas 4:2.
América. I to nie dlatego, że wpisze się na
Kwestia życia i śmierci
listę strzelców w decydującym o przyznaniu
Argentynie Derbi Rioplatense. José Susán, piłMagiczne czasy, gdy możliwe jest wszystko. Nawet to,
karz Estudiantes de Buenos Aires, kierownik
by Anglik na jednym turnieju reprezentujący Urugwaj,
tego klubu, reprezentant Argentyny i arbiter.
w kolejnym walczył już dla Argentyny. Nawet to, by
Inwentor Copa América.
w obliczu kontuzji brazylijskiego snajpera na kilka
Historia nie zawsze jest jednak sprawiedliwa.
minut przed meczem z gospodarzami powołany zo„Projekt, nad którym przez długi czas pracostał José Laguna, napastnik, który przypadkiem zjawił
wał wyjątkowy urugwajski sportowiec, Héctor
się tego dnia na trybunach. Nawet to, by ten sam mecz
Gómez” – tak napisze dziennik La Argentina,
mógł sędziować trener Chile. Nawet to, by w kolejnej
wskazując jasno pomysłodawcę turnieju, jaki
edycji rozegrano najdłuższe spotkanie w historii piłki.
rozegrany zostanie w 1916 roku. Héctor Rivadavia
Mecz Brazylia-Urugwaj trwał 150 minut.
Gómez od początku wywalczy sobie czołowe
Piłka nożna to w Ameryce Południowej kwestia
miejsce na arenie południowoamerykańskiej
życia i śmierci, i to w dosłownym tych słów znaczeniu.
piłki. To dziennikarz, polityk, ideolog, przeNikogo chyba nie trzeba przekonywać do tego faktu,
wodniczący urugwajskiej federacji piłkarskiej
bo któż nie słyszał o wojnie futbolowej czy też lini impulsor utworzenia konfederacji CONMEBOL.
__ Plakat pierwszej edycji Copa América czach, jakich dokonywano niekiedy na zawodnikach,
rys.
Oraz Copa América. To jego, już w roku rozegrataringa.net którym przydarzyło się popełnić decydujący błąd?
nia mistrzostw 1916, wyniesiono na świecznik
Według idei Susána Copa América ma być turniejem
jako twórcę turnieju.
corocznym. W kolejnej edycji trofeum znów zgarnie Urugwaj, jednak w 1918
Ten sam dziennik, który w 1916 napisał wspomniane słowa dotyczące
roku nie zrobi tego nikt. Copa América nie uda się wówczas zorganizować.
Gómeza, ledwie trzy lata wcześniej opublikował notkę przeczącą poprzedWszystkiemu winna będzie epidemia grypy, obejmująca wówczas Brazylię,
niemu artykułowi.
wyznaczoną na gospodarza tej imprezy. Organizatorzy zechcą uniknąć na„Argentyński Związek Piłkarski rozważa stworzenie corocznego konkurrażania życia piłkarzy i zawodników, ponieważ w tamtych czasach grypa
su footballu, skutkującego utworzeniem Copa América. Do tego projektu
potrafiła zbierać obfite śmiertelne żniwo. Jednak nie wszystko da się przezaproszone zostaną federacje urugwajska, chilijska i brazylijska, które jeśli
widzieć. Trzecia Copa América rozegrana zostanie rok później i któż mógłby
zechcą do niego przystąpić, będą zobowiązane wystawić drużynę w poustrzec przed śmiercią Roberto Chery'ego, piłkarza Urugwaju, który na
wyższym turnieju. Będzie on mieć miejsce w Buenos Aires i odbędzie się
Estádio Laranjeiras zderzy się ze słupkiem? I mimo iż dogra spotkanie do
w terminie ustalonym wcześniej przez radę. Jeśli jedna z biorących w nim
końca, to dwa tygodnie później umrze z powodu obrażeń wewnętrznych.
udział federacji zechce rozegrać go na terenie swojego kraju, zobowiązana
Optymizm wiary, że w tak szalonym miejscu jak Ameryka Południowa
zostanie do przedłożenia tego pomysłu na spotkaniu delegatów, wyznaczouda się zorganizować turniej co rok, okazał się naiwnością. Pierwszy wyłom
nym w roku poprzedzającym każdy turniej”.
nastąpił w 1918 roku w Brazylii i był on jedynie preludium do tego, co dziaNotka opublikowana przez La Argentina opisuje szczegółowo reguły,
ło się potem. Najstarsze rozgrywki reprezentacyjne chwilami przechodziły
według których rozegra się Copa América. Dokładnie takie, na jakich w 1916
w formę wręcz okazjonalną, jak w latach '30, gdy Argentyna i Urugwaj wpazorganizowano pierwszy turniej i jakie według planów będą miały obowiądły w wir mundialowej gorączki i mistrzostwa kontynentalne zeszły na
zywać co roku. Tekst kończy się słowami – zanegowanymi trzy lala później
drugi plan. Zdarzało się, że o rozegraniu turnieju zapominano nawet przez
przez sam periodyk – odbierając pamięć prawdziwemu pomysłodawcy turosiem lat, od 1967 aż do 1975 roku, gdy nadano mu też nazwę Copa América.
nieju: „Ten projekt przedstawił Związkowi delegat klubu Estudiantes, pan J.
Południowoamerykańskie mistrzostwa spotkały niemal wszystkie osobliSusán. Rozpatrzony zostanie on na kolejnym spotkaniu Rady i prawdopowości, jakie można sobie tylko wyobrazić. Od gry każdy z każdym, przez
dobnie będzie zaakceptowany”.
system punktowy w całym turnieju, losowania par półfinałowych, gdy nie
José Susán swoją wizję turnieju zaprezentował argentyńskiej federacji
wyłoniły ich różnice punktowe, a nawet rzut monetą, który rozstrzygnął
14 października 1913 roku. Nim miesiąc ten dobiegł końca, wspomniane trzy
w 1983 roku, że to Brazylia, a nie Paragwaj, weszła do finału. Słynna Moneta
związki zaaprobują propozycję, która dotrze do nich z Argentyny.
z Uberlândii nie pomogła jednak Brazylijczykom. Canarinhos polegli wówW ten sposób na piłkarską mapę świata wkroczy Copa América, wtedy
czas w ostatecznym starciu z Urugwajem.
jeszcze pod nazwą Campeonato Sudamericano de Selecciones – Mistrzostw
Po stu latach, czterdziestu czterech edycjach, tysiącach kontrowersji, zaReprezentacji Południowoamerykańskich. Turniej z 1916 roku to kolejne
niedbań, kuriozów i szaleństwa dotarliśmy do kolejnego centenario. Minęło
centenario, w końcu jego organizacja zbiega się w czasie z setną rocznicą
sto lat, a przed nami zapewne jeszcze niejedno sto.
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a stulecie, 45. edycję Copa
América przygotowano turniej
o wyjątkowej randze. Po raz
pierwszy zostanie zorganizowany poza
Ameryką Południową. Po raz pierwszy
weźmie w nim udział sześć drużyn
spoza pierwotnego dla tych rozgrywek
kontynentu, a nie jak to zwyczajowo
miało miejsce dwóch „honorowych
gości”. Po raz pierwszy gospodarzami
będzie aż 10 miast. Jednocześnie
okres przygotowań do tych wielkich
piłkarskich igrzysk ukazał nam
pełen obraz problemu, z jakim musi
się zmagać amerykański futbol.
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Dlaczego USA? Z CONMEBOL-u wyszła propozycja, by jubileuszową edycję Copa
América rozegrać w Stanach lub/i w Meksyku. Rzecz jasna wygrała ta pierwsza opcja, bowiem USA to kraj, w którym rośnie zainteresowanie piłką nożna,
o czym świadczy prężnie rozwijająca się MLS. Ponadto ma pieniądze oraz bardzo
dobrą infrastrukturę. przez co wybór ten był również doskonałym ruchem wizerunkowym dla gospodarzy, jak i samej marki CAC.
Alfredo Hawit, Honduranin i w 2012 roku wiceprezydent CONCACAF-u, popierał kandydaturę USA słowami: „Rynek jest w Stanach Zjednoczonych, stadiony
są w Stanach Zjednoczonych, ludzie są w Stanach Zjednoczonych. Badania,
które przeprowadziliśmy wykazują, że wszystko jest w Stanach Zjednoczonych”.
Niemniej jednak argumenty te moglibyśmy wyrzucić na śmietnik. Najważniejsze
bowiem okazały się trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze oraz... pieniądze. Mowa
tu zarówno o zyskach dla obu federacji, jak i poszczególnych ich działaczy.
Odpowiednia ilość dolarów może przecież sprawić, że mistrzostwa świata odbędą się w Katarze – z dala od prawdziwych kibiców, na pustyni, pośrodku niczego.
Nie jest to przykład przytoczony przypadkowo. Między innymi decyzje
o miejscach zorganizowania mistrzostw sprowadziły na głowę FIFA śledztwo
FBI, co uderzyło najmocniej w czołowych działaczy z dwóch amerykańskich
federacji piłkarskich, kładąc się także cieniem na wizerunku samej Copa
América Centenario. Oskarżano ich bowiem również o przyjęcie łapówek na
110 milionów dolarów za wybór USA na gospodarza turnieju. Jak widać kandydatura gringos miała za sobą bardziej konkretne argumenty, niż górnolotna
idea wspólnego turnieju dla obu Ameryk.

ilu.

__ Chuck Blazer, Jack Warren i Sepp Blatter
Fifa.com

Puszka Pandory
Przypominający Świętego Mikołaja, albo jak twierdzi Władimir Putin Karola
Marksa, brodacz, Chuck Blazer, to były sekretarz generalny i szara eminencja
CONCACAF-u, a także członek Komitetu Wykonawczego FIFA z typowo południową mentalnością. Wiódł rozrzutne życie, mieszkał w nowojorskim Trump
Tower i w tym samym budynku wynajmował apartament za sześć tysięcy dolarów specjalnie dla swoich kotów. Od 1998 roku nie miał nawet oficjalnej umowy
z federacją, choć de facto piastował jedno z najważniejszych stanowisk. W przeciągu wielu lat z samego CONCACAF-u odprowadził na swoje konta przeszło 15
milionów dolarów.
Wpadł za niepłacenie podatków, a potem przyznał się do jeszcze innych
oszustw finansowych. Od 2011 roku współpracował z FBI nagrywając swoich
współpracowników, zapłacił również 1,9 miliona dolarów podatku w pierwszej transzy, wkrótce mają pojawić się kolejne. W zamian Departament
Sprawiedliwości USA odstąpił od kilku najcięższych zarzutów.
Zeznania Blazera otworzyły puszkę Pandory. Rak korupcji wyszedł na światło
dzienne, lecz do tej pory przeżarł już na wskroś amerykański futbol. Śledztwa
prowadzone przez amerykańskie instytucje zatrzęsły światem piłki nożnej
i rozpędziły karuzelę zatrzymań kluczowych osób w północno oraz w południowoamerykańskiej federacji, a także powiązanych z nimi biznesmenów.

Karuzela
Jack Warner, pochodzący z Trynidadu i Tobago, przez 21 lat prezydent
CONCACAF-u, opuścił to stanowisko w 2011 roku po uprzednim zawieszeniu
przez FIFA z powodu toczącego się wewnętrznego śledztwa w sprawie korupcji.
Oskarżany jest o „przekonywanie” kolegów-działaczy do kandydatury RPA jako
gospodarza mistrzostw świata w piłce nożnej, za co miał otrzymać 10 milionów dolarów łapówki. Przez rok jego obowiązki pełnił Alfredo Hawit. Kolejnym
szefem federacji północnoamerykańskiej został działacz i bankier z Kajmanów,
Jeffrey Webb. Zarówno jego jak i Warnera aresztowano w maju 2015 roku.
Pałeczkę po nich ponownie przejął wspomniany już Honduranin, ale nie na
długo, gdyż w grudniu tego samego roku także trafił za kratki. Warner wyszedł
za kaucją. Z kolei jego dwaj synowie, którzy dzięki nepotyzmowi również dorobili
się CONCACAF-ie, tak jak Webb i Hawit przyznali się do winy.
W CONMEBOL-u wcale nie działo się lepiej. Pochodzący z Paragwaju Nicolás
Leoz, który przewodził tej organizacji między 1986 a 2013 rokiem i przez 15 lat
był również członkiem Komitetu Wykonawczego FIFA, ustąpił ze stanowiska ze
względu na podejrzenia o korupcję. W zamian za odpowiednią rekompensatę
zapewniał podobno kontrakty na dystrybucję praw telewizyjnych oraz lobbował
za wsparciem Anglii jako gospodarza mistrzostw świata.
Następny prezydent CONMEBOL-u, Urugwajczyk Eugenio Figueredo, został wraz Leozem aresztowany w maju 2015 roku. Ich następca, Paragwajczyk
Juan Ángel Napout, trafił za kratki siedem miesięcy później. Paragwajski sąd
apelacyjny zatwierdził ekstradycję Leoza do USA, Figueredo z kolei poddał się
jej w drugą stronę, ze Stanów do Urugwaju. Sam Napout nie przyznał się do
winy i wyszedł za kaucją. Po ostatnim z nich nastały tymczasowe rządy trzeciego wiceprezydenta, ponieważ pierwszy i drugi, także zostali aresztowani.
Zgubiliście się? Nic dziwnego, bo to istny cyrk na kółkach... Ostatecznie przewodnictwo w CONMEBOL-u przejął jeszcze inny działacz z Paragwaju, Alejandro
Dominguez, przyjaciel Napouta.

Złoty Interes
Najbardziej dochodowa kwestia to jednak sprzedaż praw marketingowych
i telewizyjnych Copa América. Śmiało można powiedzieć, że to trzecia najważniejsza impreza piłkarska na świecie z udziałem drużyn narodowych, dlatego
też cena praw marketingowych za poprzednią edycję turnieju sięgnęła prawie
75 milionów dolarów, podczas gdy jubileuszowe rozgrywki przebiły próg 112 milionów. To oczywiście liczby podane według oficjalnej danych, lecz i tym razem
sprawa ma swoje drugie dno. Dokopanie się do niego wymagało łopat agentów
federalnych oraz nagłośnienia przez dziennikarzy śledczych z BBC.
Od połowy lat '80 kontrolę nad rynkiem imprez sportowych w Ameryce
Południowej przejęła brazylijska firma Traffic Group, która przeszła metamorfozę od agencji marketingowej proponującej reklamy na przystankach
autobusowych do monstrum w świecie piłki nożnej. Należały do niej prawa
do transmisji wszystkich największych turniejów piłkarskich kontynentu,
zarówno reprezentacyjnych, jak i klubowych, które sprzedawała następnie
z zyskiem. Traffic swoją pozycję zdobył dzięki przekupywaniu czołowych działaczy CONMEBOL-u i CONCACAF-u. Łapówki trafiały do dwóch prezydentów
kontynentalnej federacji oraz sześciu odpowiedników na szczeblu krajowym,
w tym do tych z Argentyny i Brazylii. I tak wspomniany Nicolás Leoz, od 1991 do
2011 roku, co edycję Copa América otrzymywał przynajmniej milion dolarów za
zgodę na przyznanie praw transmisji z turnieju. Filia-córka Traffic Sports USA,
prowadząca swoje operacje w Ameryce Północnej, płaciła z kolei Wernerowi
i Blazerowi, a następnie Webbowi, który otrzymał dwa miliony dolarów za prawa
do Złotego Pucharu oraz regionalnego odpowiednika Ligi Mistrzów.
Sytuacja nieco uległa zmianie w 2010 roku, kiedy CONMEBOL postanowił przyznać prawa za Copa América 2015 konkurencyjnej firmie Full Play,
najprawdopodobniej po prostu za wyższe gratyfikacje. Traffic Sports zgłosił
więc sprawę do amerykańskiego sądu, gdyż już wcześniej zapłacił za pakiet
do tej imprezy. Nie doszło nawet do pierwszej rozprawy, a spór rozszedł się
po kościach, bo Full Play wraz z Traffic Sports oraz Torneos y Competencias
połączyły siły i utworzyły firmę Datisa. Ta z kolei weszła na jeszcze wyższy
poziom korupcji. Za rekordową sumę 317,5 milionów dolarów plus 100 milionów w łapówkach umożliwiła sobie zakup praw marketingowych do czterech
kolejnych edycji Copa América poczynając od tej sprzed roku. Na szczęście
przekręt wyszedł na jaw i główni przedstawiciele agencji marketingowych zostali aresztowani. Założyciel i właściciel Traffic Group, José Hawilla, przyznał
się do winy w grudniu 2014 roku i zobowiązał do zwrotu ponad 150 milionów
dolarów nielegalnych oszczędności.

Końcowy Akt
W związku z aresztowaniami na zlecenie Departamentu Sprawiedliwości USA
zamrożono konta Datisy, co zachwiało organizacją Copa América Centenario.
Ostatecznie jednak CONMEBOL i CONCACAF zerwały umowę z firmą i zorganizowały otwarty przetarg na dystrybucję praw marketingowych. Z początkiem
tego roku trafiły one do IMG (International Management Group) i SUM (Soccer
United Marketing), które zagwarantowały obu federacjom minimum 20 milionów dolarów i profit od zysków ze sprzedaży. Za możliwość transmisji turnieju
na terenie USA w języku angielskim Fox zapłacił im 15 milionów, zaś Univison, za
te same uprawnienia lecz w języku hiszpańskim, aż cztery razy tyle. Czysty zysk.
Czyżby to był koniec? Nowotwór został wycięty i po krzyku? A co z przerzutami? Skala korupcji uzmysławia, że nie mamy do czynienia z jedną czarną owcą,
ale z całym ich stadem, które nieustannie się reprodukuje i rozprzestrzenia.
Miejsce osadzonych i oskarżonych zajmą inni, bardziej ostrożni „działacze”. Na
wierzch wyszły bardzo głośne afery, ale co jeszcze pozostaje ukryte głęboko
pod dywanem? Być może dowiemy się już niebawem, być może za następne
kilkanaście lat, albo... nigdy.
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„Brazylijski futbol

jest ładnie opakowany,
ale gnije od środka”

W

głowach Brazylijczyków wciąż żywe są dwa uczucia – smutek po przegranej 1:7 z Niemcami i tęsknota za dawnymi sukcesami. Nie wiadomo
tylko, które z nich dominuje. Jak to zmienić? Oni sami nie wiedzą. O problemach i perspektywach brazylijskiego futbolu opowiada Bartłomiej Rabij
Rozmawiał Mariusz Bielski

Zacznijmy od kwestii najprostszej i najbardziej popularnej – jak podobają
się Panu powołania Dungi na Copa América?
Mamy tu ewidentny skręt w kierunku reprezentacji olimpijskiej, co mnie dziwi,
bo z tego wynikałoby, że jest ona ważniejsza niż pierwsza. Copa América zostanie więc potraktowana jako poligon. Z poprzednią edycją było tak samo. Dunga
musiał budować drużynę od nowa, po tym jak Canarinhos ponieśli klęskę na
mundialu. Teraz jednak Brazylia sama się wystawia. Jeśli dojdzie do półfinału,
to będzie dobrze. Finał? Super. Jak wygra – cud.

12

Co sądzi Pan o pominięciu zawodników takich jak Firmino, Oscar,
Fernandinho czy Alex Sandro?
Niemal każde pominięcie ma jakąś przyczynę. Na przykład Edersona zamiast
Grohe wziął tylko po to, żeby z nim dłużej popracować przed Igrzyskami.
Stoperzy? Miranda i Marquinhos – stali bywalcy, ale Rodrigo Caio? Żart. To nie
jest gość, który daje spokój w tyłach, a tego potrzeba.
Jestem też zaskoczony nieobecnością Danilo. Akurat to, że w Realu tak często
nie gra mogłoby mu pomóc podczas CAC, byłby bardziej wypoczęty. Podobnie
z Alexem Sandro. W ich miejsce Dunga wziął Fabinho i Douglasa Santosa, znów
pod kątem IO. Tylko czy ten drugi pasuje do ofensywnej gry? Raczej nie, bardziej
przydałby się Zeca z Santosu.
W drugiej linii brakuje mi natomiast piłkarza, którego nie wymieniłeś, czyli
Allana z Napoli. Kreatywny, szybki, potrafi dyktować rytm. Z kolei odrzucenie
Fernandinho traktuję jako początek zmiany pokoleniowej. Oscar natomiast
miał fatalny sezon. Nie pamiętam naprawdę dobrego spotkania piłkarza
Chelsea z bieżących rozgrywek.
To co jest jednak najczęściej krytykowane w brazylijskich mediach to fakt, iż
w tej drużynie nie ma lidera. No bo kto ma być taką postacią środkową, skoro
nie jedzie David Luiz czy Marcelo? Luiz Gustavo? Jakiś bramkarz? Na Gabigola
też za wcześnie.
Zupe łnie nie rozumiem pominięcia F irmino, t ym bardziej, że to
sam Dunga na niego postawił. Ustawiał go nieco inaczej, niż robiono to
w Hoffenheim, grał nim wysoko… Paradoksalnie Klopp bardziej podchwycił to, co robił z nim Dunga, niż odwrotnie. I taki gość, który jest filarem
obecnego Liverpoolu, nie będzie sprawdzony podczas Copa América? Co
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potem, nagle pojedzie na mundial? Dziwna historia. Ale to znów wynika
z tego, że CAC będzie obozem treningowym przed Igrzyskami. To dlatego,
iż CBF zapewnił Dungę, że wyniki podczas turnieju w USA nie zadecydują
o przedłużeniu współpracy z nim.
Dużo się ostatnio mówiło o tym, że Dungę mógłby zastąpić Tite
z Corinthiansu, tylko czy nie byłoby to zamienienie siekierki na kijek? On
też wywodzi się z południowej szkoły.
Nie sądzę. Jego Corinthians z 2011 roku grał bardzo atrakcyjny futbol. Poza
tym to trener, który ma jaja i wygrał wszystko, co się dało – mistrzostwo kraju,
puchar, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Recopa, KMŚ… Jeździ podglądać innych trenerów, jak Mourinho czy Bianchiego, obserwował Barçę na
treningach itd. Pokory, którą ma Tite, brakuje wielu brazylijskim trenerom.
Jest teoria, według której reprezentacja Brazylii nie może wykreować odpowiedniego stylu i osiągać dobrych wyników, ponieważ każdy jej piłkarz
występuje w innej lidze. Zgadza się Pan z tą tezą?
Ja ją powtarzam od 10 lat! Ci zawodnicy przecież poznali się dopiero na kadrze, bo powyjeżdżali z kraju mając naście lat. Brakuje ciągłości. Zobaczmy,
jak to wygląda Urugwaju czy Argentynie – te drużyny tworzą ci sami goście,
co kiedyś razem grali w U17 czy U20. W seniorach często jest inny problem –
zawodnicy rozjechali po świecie, w każdym klubie gra się inaczej, a nawet jeśli
tak samo, to też niewiele daje, bo reprezentanci nie ćwiczą tych wariantów
razem. Potem przyjeżdżają oni na kadrę i są jak z innego świata. Trudno to
zintegrować. Dużą przewagą Niemców czy Hiszpanów w ostatnich latach było
właśnie to, że budowali swe kadry narodowe na bazie graczy z rodzimych lig,
czy nawet dwóch klubów.
W Brazylii natomiast zawsze mieli kłopot bogactwa i przez to brak szacunku
do jednostek. Jak nie Romario to Ronaldo, jak nie Ronaldo to Rivaldo... A dzisiaj tego nie ma i wszyscy rozpracowali Canarinhos. Dawniej w każdym stanie
grało się inaczej. Dzisiaj jedynymi wyrazistymi zespołami są Audax z czwartej
ligi i Paysandu z drugiej. W pierwszej taką drużyną mogłoby być São Paulo, ale
temu przeszkadzają ciągłe zawirowania w zarządzie i na ławce trenerskiej,
w efekcie czego często zmienia się też koncepcja gry Sampy.

Zostając w tematyce wyjazdów piłkarzy – czy nie uważa Pan, że młodzi
zawodnicy opuszczają Brazylię za wcześnie?
Można by takich długo wymieniać. Jest już polowanie na Lincolna, Matheusa
Pereirę. Lucas Piazón miał 15 lat, gdy wyjeżdżał z Brazylii. Jakim cudem mamy
więc utrzymać brazylijską tożsamość? Ale tego się nie da zatrzymać z dwóch
powodów. Pierwszy, oczywiście ekonomiczny. Drugi, to fakt, że prawa do kart
zawodników mają zewnętrzne managmenty. One pompują kasę w juniorów,
a potem chcą ją jak najszybciej odzyskać, stąd wczesne transfery. To też znak
czasów. Taki Rivaldo wyjechał mając 24 lata, Djalminha tyle samo, Cafu 27,
Juninho 26… Inna sprawa, że kluby nie potrafią ich zatrzymać. Są jak narkomani – ciągle potrzebują [pieniędzy]. Romario jeszcze dziś walczy o należne
z czasów kariery zawodniczej wypłaty, a Tite dopiero po trzech latach dostał
premię za wygranie KMŚ. Zarządzanie klubami w Brazylii jest chore, trochę
jak w Ekstraklasie dwie dekady temu. Tylko nie widzę nikogo, kto mógłby coś
w ich futbolu odgórnie zmienić. W CBFie nie ma ani jednego byłego piłkarza. A najlepsi, najbardziej znani zawodnicy z dawnych lat nie chcą zostawać
trenerami, żeby „nie zszargać sobie nazwiska”, jak to ujął Belletti. Brazylijska
piłka opakowana jest świetnie – telewizja, strony i social media klubów, kibicowsko – ale od środka gnije.

OLEMAGAZYN.PL

__ pixabay.com

A propos wyprzedaży, czy według Pana ci piłkarze przechodzący tylko za
pieniędzmi do ligi chińskiej mają odpowiednią mentalność, by grać w reprezentacji? Trochę mi się nie chce wierzyć, że ktoś z takim podejściem
będzie gryzł trawę w imię barw narodowych.
Chiński exodus jest w gruncie rzeczy kwestią finansową – mówimy o pięciokrotnej przebitce zarobków. Pracuję teraz w trzech instytucjach, ale gdyby
zgłosiła się jedna i dałaby mi pięć razy tyle, co te trzy, to długo bym się nie
namyślał. Swoje lata mam, rodzinę na utrzymaniu… Podobnie jest z piłkarzami.
Dla Brazylijczyków w wieku np. Gila przejście do średniaka, powiedzmy Serie A,
i nieotrzymanie po roku oferty transferu do Interu to jak porażka. Kiedyś rozmawiałem z Alexem, spytałem go o Fenerbahçe, a on wywalił na mnie ślepia,
bo o co mi niby chodzi? Grał na stadionie, gdzie co tydzień przychodziło 60 000
ludzi, co roku była Liga Mistrzów, 4 miliony euro na koncie i popularność na całą
Europę. Poza tym Brazylijczyków nie obchodzą kluby ze środka tabeli, przeliczają to na puchary – ile ich wygrał taki Werder, a ile powiedzmy São Paulo? No
i to podejście przekłada się na reprezentację. Piłkarze wiedzą, że kiedyś koszulka Seleção ważyła sporo, a dziś nie. Bielsa czy Sampaoli pokazali, iż przeciwko
Canarinhos można zagrać bezczelnie i zwyciężyć. Stracili swoją renomę.
Dziś futbolowa Brazylia to przeciwieństwo NBA, bo odchodzą z niej najlepsi
piłkarze, a zostają lub idą do Chin ci, co na eksport do Europy się nie do końca

nadają. Dunga, biorąc zawodników z tej ligi, a pomijając takiego Firmino, strzela
sobie w stopę. Wysyła w ten sposób sprzeczne komunikaty, nie jest wiarygodny
pewnie i dla własnych podopiecznych. Dlatego też uważam, że Brazylia podczas
CAC dostanie srogie baty i wtedy nie zdziwię się, jeśli nagle CBF zmieni zdanie co
do dalszej nietykalności Dungi.

fot.

Kolejna rzecz to masowa wyprzedaż piłkarzy. Brazylijczycy rokrocznie
sprzedają tylu zawodników, co gra w pierwszej lidze! W związku z tym od brazylijskiego trenera wymaga się innych rzeczy – przychodzi na krótki okres, na
dany turniej. Tyle.
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Przygotowując się do naszej rozmowy natrafiłem na tekst z 2014 roku,
w którym wyliczono, że łączne zadłużenie klubów z Serie A wynosiło
wtedy 1,3 mld, a takie Flamengo ma 11 razy większy dług niż Rangersi ze
Szkocji, którzy ogłosili bankructwo. Jakim cudem to wszystko jeszcze
działa? Czy Brazylijczycy mają jakikolwiek plan naprawy?
To jest inna struktura. W Europie mamy dużo prywatnych inwestorów.
Brytyjczycy swego czasu też wpadli na pomysł, żeby wejść na giełdę i również
przez to zarobili mnóstwo pieniędzy. W Brazylii kluby nie są spółkami handlowymi. Problem zadłużeń, kiedy klubom blokuje się konta i tak jest obchodzony.
Kiedyś dyrektor sportowy Grêmio powiedział mi, że transfery przyklepują na
zasadzie przekazania gotówki lub przepływu finansów właśnie przez podmioty
zewnętrzne, stąd są one tak ważne w brazylijskiej piłce.
Krótko mówiąc, od strony zarządzania klubami, Brazylia osiąga dno.
Tu znowu możemy powołać się na Corinthians i to, co się stało ostatniej zimy.
Timão w imponującym stylu wygrali mistrzostwo, a potem trzon drużyny został rozebrany. Za grosze odeszli Vagner Love, Gil, Renato Augusto, Jádson,
Ralf, Malcom, Petros. Z powodu głupoty włodarzy, bo w kontrakty powpisywali im śmiesznie niskie klauzule, co dla Chińczyków i Francuzów nie stanowiło
żadnego problemu. Powinni zarobić fortunę, a ledwo udało
im się spiąć budżet. Idźmy
dalej, za Matheusa Pereirę, ich
wychowanka, który zaraz odejdzie do Juventusu, Corinthians
zgarnie jedynie 5% całej sumy
za transfer, pozostała część
jest w rękach podmiotu zewnętrznego. Podobnie było
z Neymarem. Żyjemy w złotych czasach dla futbolowych
kanciarzy w Brazylii. Proszę
sobie wyobrazić , że prezes
Santosu potrafił zaciągnąć na
niego kredyt, aby zbudować za
fot. __ pixabay.com
to… własną prywatną szkołę!
Uczelnia powstała, potem ten
człowiek przestał rządzić klubem, ale dług pozostał. A pod zastaw i (prawie)
licytację poszły działki, na których stoi Vila Belmiro. Zadłużonym klubom powinno się odebrać siedziby i ośrodki treningowe, zdegradować i kazać zacząć
budować wszystko od nowa. To chyba jednak niemożliwe, bo tam gdzie jest
Santos, Flamengo, Internacional i inne, tam też są największe krajowe media
i jedni nie dają drugim upaść. Kreują wciąż nowe rozgrywki, w których zobaczymy kolejne Fla-Flu czy Santos-São Paulo. Jak dobrze pójdzie, to czołówka
zagra 80 meczów w sezonie.
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Edgardo Bauza się o to czepiał, słusznie zresztą.
Tak jest. To swego rodzaju patologia myślenia. Ale co się dziwić, skoro piłką brazylijską wciąż rządzą stare dziady, które dorwały się do władzy 20 czy 30 lat
temu i od tej pory nic nie robią.
Beton, prawie jak u nas ten partyjny. Czy odpowiedzią na niego ma być
ruch „Bom Senso FC”? Mógłby Pan dokładniej przybliżyć jego istotę?
To ruch, który ma na celu profesjonalizację brazylijskiego futbolu i narzuceniemu pewnych ram, według jakich powinny funkcjonować kluby, również pod
względem finansowym. To jest coś na wzór FFP, tylko że w Brazylii dopiero uczą
się takich systemów. Na jego czele stoją przede wszystkim byli piłkarze, między
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innymi wcześniej wspominany Alex czy Dida. Ostatnio ich działania trochę przycichły i wydaje się, że siła Bom Senso okaże się trochę za mała, bo też w CBFie
nie mają zbytnio z kim rozmawiać.
Przeskoczę na nieco inny temat. Wielokrotnie mówił Pan o turnieju takim
jak Copinha i wszystkich tych zawodnikach, którzy osiągają w niej dobre
wyniki, ale potem nie przebijają się do zespołów seniorskich. Dlaczego tak
się dzieje? Wydaje mi się, że Brazylia marnuje w ten sposób spore pokłady
piłkarskiego potencjału.
No pewnie, że marnuje. To podobny problem jak w przypadku reprezentacji –
brakuje ciągłości. Tak dzieje się ostatnio choćby w São Paulo. Z drużyny, która
w 2016 roku wygrała młodzieżowe Copa Libertadores ani jeden zawodnik nie
wystąpił w meczu tych rozgrywek w seniorach! Wielu brazylijskich trenerów
uważa, że na młodych nie warto stawiać, bo są niedoświadczeni. A dlaczego
są niedoświadczeni? Bo nikt na nich nie stawia i koło się zamyka. Tak samo jest
z trenerami – wciąż przewijają się te same nazwiska. To trochę jak w RMFie –
słucham tej stacji i mam wrażenie, że ciągle puszczane są te same piosenki. To
zabija potencjał młodych piłkarzy. W Brazylii mamy jednak ogromną presję na
wynik. Dziś przychodzisz do klubu, a już jutro musisz przekonująco wygrać. Jeśli
ci się nie uda, jesteś zwolniony.
Dlatego bardzo powszechne są
tam częste zmiany trenerów,
nawet po trzy razy na sezon.
I znów pojawia się problem
braku stabilizacji i realizacji długoterminowych projektów.
Czytałem, że futbol juniorski
w Brazylii jest bardzo słabo
finansowany. To prawda?
Może i tym tkwi problem, że
szkolenie nie wygląda tak jak
powinno?
To zależy od klubu. Niektóre
mają takie bazy, że słabsze
kluby z niemieckiej Bundesligi
mogłyby im pozazdrościć. A ile
zarabiają? Myślę, że przeliczając na nasze, taki trener z U19 czy U20 ma jakieś
10-15 tysięcy na miesiąc. Da się za to przecież normalnie funkcjonować. Jest też
kilku bardzo dobrych młodych trenerów, którzy dopiero będą wchodzić do futbolu
zawodowego, na przykład Rogério Micale, czy Osmar Loss. Mimo tego wciąż nie
potrafią odpowiednio wykorzystać potencjału. Znów odwołajmy się do Argentyny,
do Rosario Central. Los Canallas mają Lo Celso i Cerviego, którzy zaraz wyfruną,
ale na ich miejsce wskoczy dwóch wychowanków. Albo Boca – tam jest z 6 czy
7 młodych w kadrze. W Brazylii takie coś nie funkcjonuje, chociaż mogłoby, bo
w szkółkach klubów jak Corinthians, Santos czy São Paulo jest sporo talentów.
Na koniec wracamy do CAC i bawimy się w jasnowidzów – kogo Pan typuje
na zwycięzcę, co osiągnie Brazylia i kto zostanie królem strzelców?
Nieee, król strzelców odpada, nie wchodzę w to! [śmiech]. Poza tym CAC to
jest być albo nie być Argentyny. Z taką ekipą w końcu muszą coś wygrać. Co
do Brazylii, mam nadzieję, że się pomylę, a Dunga okaże się mądrzejszy od nas
wszystkich. To powinna być fajna zapowiedź tego, co czeka nas niebawem, czyli
wprowadzanie zdolnych, młodych chłopaków. Z tego można coś zbudować,
tylko potrzebna jest ciągłość na stanowisku trenera. Obawiam się, że inaczej
Brazylijczycy mogą skończyć z tymi pięcioma mistrzostwami świata na koncie
i utknąć na tym polu jak Urugwaj po 1950.

ARGENTYŃSKA ZŁOTA DEKADA

W

fot.

ydawać by się mogło, że w latach '40 futbol odszedł w zapomnienie. W końcu
z powodu II Wojny Światowej odwołano dwa mundiale, a o rozgrywaniu
potyczek ligowych nawet nikt nie myślał. Jednak w Ameryce Południowej
wojnę znano tylko z radia i prasy. To właśnie w tej dekadzie w Argentynie
ukazało się całe pokolenie utalentowanych, często genialnych piłkarzy,
a Copa América przeżywała swoje złote lata. W dziesięć lat mistrzostwa
kontynentu odbyły się sześciokrotnie.

__ Mistrzowie z 1946 roku | futbolcopaamerica.com
Maciej Durka
@mcj_du

Skoro południowoamerykańskie reprezentacje nie miały szansy
zmierzenia się ze światowymi potęgami na mundialu, bądź igrzyskach
olimpijskich, całą swoją uwagę skupiły na kontynentalnym czempionacie. A popularność piłki nożnej była wówczas już w Argentynie,
Urugwaju i Brazylii ogromna. Świadczy o tym mnogość czasopism
sportowych, popularność transmisji radiowych, jak i sama meczowa
frekwencja. Budowano nowe stadiony, mecze rozgrywano już przy
sztucznym oświetleniu, a piłkarze mieli status idoli.
Opisywana dekada została jednak zdominowana przez reprezentację
Argentyny. Wyjątek stanowił jedynie rok 1942, kiedy to Copa América wygrał
na własnym terenie Urugwaj. Albicelestes zwyciężali natomiast w latach:
1941, 1945, 1946 i 1947 – z legendarnym Guillermo Stabile na ławce trenerskiej, który pozostał na stanowisku aż do klęski na mundialu w Szwecji
w 1958 roku. Największe wrażenie robi bez wątpienia siła argentyńskiej
ofensywy, a pamiętajmy, iż w tamtych czasach stawiano nawet na 5 atakujących. Stabile miał więc kłopot bogactwa. Tylko raz, w 1942 roku, napastnicy

zdecydowanie zawiedli, chociaż jest w tym pewien paradoks, bowiem Moreno i Masantonio strzelili po 7 goli i obaj zdobyli koronę
króla strzelców. Nie spisali się jednak w dwóch najważniejszych
meczach – z Urugwajem i Chile, kiedy to Argentyna zagrała na
zero, ale niestety dla niej z przodu.
Szczyt argentyńskiej dominacji na kontynencie przypadł na
lata 1945-47. W końcu lata 40. to też czasy słynnej La Maquiny
z River Plate. Te 6 meczów między 2 a 28 grudnia 1947 roku
było zresztą jedynymi, które Di Stéfano rozegrał w reprezentacji
Argentyny. La Saeta Rubia nigdy nie pokazał się z nią przed własną publicznością.
Potem kontynentalna dominacja Albicelestes skończyła się
gwałtownie. Powodem załamania był wielki sportowy kryzys,
gdyż piłkarze masowo emigrowali do Kolumbii. Utworzono tam
nieuznawaną przez FIFA ligę Dimayor. W Argentynie piłkarze nie
mogli liczyć na pomoc od państwa, mimo że za czasów Juana
Domingo Peróna wiele grup zawodowych otrzymywało kolejne
prawa i świadczenia. Okazji do emigracji na północ kontynentu
nie przepuścił nawet sam Di Stefano.
Zresztą, Urugwaj także odczuł skutki piłkarskiej emigracji, ale nie
w takim stopniu jak Argentyna, która w 1949 nawet nie przystąpiła do turnieju. Nieobecność największego rywala i słabość drugiego wykorzystała
Brazylia. Canarinhos rozprawili się bez problemów z niemal wszystkimi
rywalami. Postawił im się jedynie Paragwaj, który sensacyjnie pokonał ich
2:1. Do wyłonienia mistrza potrzebny był więc dodatkowy mecz. Wtedy już
gospodarze nie pozostawili rywalom złudzeń, rozjeżdżając Guarani w stosunku 7:0. Na rok przez mundialem Brazylia pokazała, że jest jego głównym
faworytem. Nie spodziewała się jednak, iż ten przeklęty dla nich Urugwaj
zdąży się w 12 miesięcy tak pozbierać, że będzie w stanie upokorzyć ich na
Maracanie. Finał z 1950 jest ich własną tragedią narodową. Naznaczył ich
historię tak mocno, że niektórzy nawet dzielą czas na epoki przed i po nim,
chociaż żaden Mesjasz nie przyszedł im wówczas na pomoc.
Podsumowując osiągnięcia Argentyny z lat 1941-1947 warto jeszcze
przytoczyć trochę statystyk. One najlepiej pokażą dominację Albicelestes
w tamtym okresie: 28 meczów, 25 wygranych, 2 remisy (oba z Chile) i jedna
porażka z Urugwajem z 1942 r. Podopieczni Stabile strzelili w tych meczach
98 goli, tracąc zaledwie 20. Ograli 12:0 Ekwador, 9:1 Kolumbię, 7:0 Boliwię
i 6:0 Paragwaj. Dziś można tylko dywagować co by się stało, gdyby mundiale
w 1942 i 1946 doszły do skutku. Może Argentyna miała by 4 tytuły, a nie 2?
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__ Marcelo Bielsa | footballaustralia.com.au

FÚTBOL
W RYTMIE TANGA,

czyli argentyńska myśl szkoleniowa

H

istoria ekspansji argentyńskich trenerów jest prawie tak stara jak historia futbolu.
Wraca tendencja zapoczątkowana na przełomie lat '40 i '50 za sprawą wędrujących
do Europy Helenio Herrery, twórcy catenaccio, i Luisa Carniglii, dwukrotnego zdobywcy Pucharu Europy z Realem Madryt. Dziś Albicelestes znów mogą pochwalić się kwitnącą
myślą szkoleniową, której owoce zbiera w różnych zakątkach świata ponad stu argentyńskich szkoleniowców, albo raczej nauczycieli futbolu.
Historia dwóch szkół

16

Tradycyjnie Argentyńczycy dzielą się na „menottistów” i „bilardistów”, od trenerów Cesara Luísa Menottiego i Carlosa Bilardo, którzy prowadzili Albicelestes
do mistrzostw świata w 1978 i 1986 roku. Pomijając resultados historicos, obaj
panowie są jak ogień i woda. Menotti szuka w futbolu piękna i radości. Bilardo
to z kolei trener pragmatyczny do bólu. Do niego przemawia tylko chęć zwyciężania, styl to sprawa drugorzędna.
Podział na dwie szkoły trenerskie przez lata rządził Argentyną. Zasada wyłączonego środka, nie ma nic pomiędzy. Na fundamencie tego antagonizmu
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narodził się dopiero trzeci nurt, Marcelo Bielsy. El Loco postanowił stworzyć
hybrydę stylów Menottiego i Bilardo, wymagającą od zawodników pierwiastka
geniuszu i bezwarunkowej dyscypliny. Najgorliwszym wyznawcą „bielsizmu”
jest Jorge Sampaoli, ale sporo z niego czerpią także Simeone, Pocchettino,
Martino czy Berizzo – całe pokolenie trenerów, które dobiło się do wielkiej piłki.

Miejsce, gdzie każdy może zostać trenerem
– W czterdziestomilionowym kraju 99% społeczeństwa to trenerzy – twierdzi
Marcelo Gallardo, opiekun argentyńskiego River Plate. – Wystarczy wsiąść do

taksówki, by się o tym przekonać. Gdy zaczniesz rozmawiać z kierowcą o piłce
nożnej, już po chwili otrzymasz raport z gry lokalnego zespołu w ostatnich
meczach. Niesamowita pasja do futbolu sprawia, że każdy Argentyńczyk jest
potencjalnym szkoleniowcem – tłumaczy z kolei Jorge Barraza, jeden z najbardziej znanych dziennikarzy sportowych w Ameryce Południowej.
W większości przypadków piłkarze stawiają sobie za cel zajęcie się trenerką
po zawieszeniu butów na kołku. Jest to więc „masówka”, ale nawet po szybkiej
weryfikacji okazuje się, że odsetek tych, którzy się sprawdzili, jest pokaźny. Ci
natomiast, po wyrobieniu sobie marki, z uwagi na słabą sytuację ekonomiczną
w kraju, szybko wyjeżdżają zagranicę, co wyjaśnia nam jedną z przyczyn zakrojonej na szeroką skalę ekspansji argentyńskiej myśli szkoleniowej.

Okrutna karuzela
Argentyńczycy wprawdzie mają wzięcie w ojczyźnie, jednak funkcjonowanie tutejszego rynek trenerskiego może odstraszać. Nietrudno wypaść z tej szalonej
karuzeli. Wystarczy kilka porażek i można pakować walizki. Krajowe media porównują nawet pracę w Argentynie do siedzenia na krześle elektrycznym. Ciągle
czujesz presję i dopóki nie dojdzie do przepływu prądu da się wytrzymać, jednak
po włączeniu generatora koniec następuje błyskawicznie.
– Argentyński futbol jest okrutny. Tutaj uważa się, że zwolnienie trenera rozwiązuje wszystkie problemy – przyznaje z kolei Carlos Aimar. Brak cierpliwości
władz klubowych sprawia, że nie może być mowy o ciągłości projektu. W tegorocznej edycji Torneo de Transición po zaledwie ośmiu kolejkach meczów aż
dziewięciu trenerów straciło pracę, a z czasem doszło do kolejnych przetasowań. Dodając do tego perspektywy finansowe w najwyższej klasie rozgrywkowej
w Argentynie każdy klub zatrudnia średnio 6,3 trenerów w ciągu pięciu lat!

Ameryka w rękach Argentyńczyków
Zgodnie z powtarzaną od wielu lat tezą, najlepsi argentyńscy trenerzy pracują na
obczyźnie. W kraju zatrudniani są natomiast ci, którzy dopiero zaczynają stawiać
swoje pierwsze kroki. Argentyna to wręcz poligon doświadczalny dla trenerskich
żółtodziobów. Przepływ świeżej krwi jest tutaj znacznie większy, niż na przykład
w Brazylii, gdzie bardziej ceni się doświadczenie niż zapał do pracy.
Oczywiście chęć podboju sąsiadujących obszarów nie miałaby znaczenia,
gdyby rodacy Diego Maradony nie byli zagranicą rozchwytywani. Ale są, o czym
świadczy argentyński zaciąg rozpościerający się po całej Ameryce Południowej.
Zeszłoroczna Copa América okazała się wielkim sukcesem Argentyńczyków,
którzy kierowali połową zespołów biorących udział w turnieju. Gerardo Martino,
Jorge Sampaoli, Ricardo Gareca i Ramón Díaz – reprezentacje tych czterech
panów zajęły wszystkie miejsca w półfinale Copy. Albicelestes opanowali również Copa Libertadores, którą najczęściej wygrywają zespoły z Argentyńczykiem
u steru i ligę meksykańską, gdzie rodzimi trenerzy nierzadko są mniejszością
wobec tych wywodzących się z kraju tanga.
Szukając sekretu, jaki doprowadził ich do sukcesu, za każdym razem wskazuje
się na umiejętność zarażania swoich podopiecznych mentalnością zwycięzcy i zdolność do adaptacji w nowym otoczeniu. Pierwszy na myśl przychodzi
oczywiście Jorge Sampaoli, który idealnie odnalazł się w Chile. Najpierw z La
U uczynił jedną z najbardziej porywających drużyn świata, zdobywając przy
tym mistrzostwo kraju i Copę Sudamericana, czyli latynoski odpowiednik Ligi
Europy. Ponadto przeszedł do historii dzięki serii 35 meczów bez porażki. Później
natomiast, już z reprezentacją narodową, zachwycił cały świat na mundialu
w Brazylii i następującej rok po nim Copa América. Wściekły pressing w strefie
ataku, błyskawiczne kontry, posiadanie piłki i szybka wymiana podań – trudno
było się w tym nie zakochać.
Innym dobrym przykładem jest choćby Gustavo Costas, który sztukę zwyciężania opanował do perfekcji, wygrywając ligę w czterech krajach: w Peru,
Paragwaju, Ekwadorze i Kolumbii. Dobrą opinią cieszą się też trenerzy w Meksyku.

Luís Zubeldía, mimo zaledwie 35 lat, ma już za sobą wiele doświadczeń i równie
dużo osiągnięć. Ciekawe perspektywy kształtują się przed Matíasem Almeydą
z Chivas, czy Antonio El Turco Mohamedem z Monterrey, dwukrotnym mistrzem
kraju, który po zwolnieniu z Amériki za zbyt defensywną taktykę (mimo zdobycia
mistrzostwa), wyciągnął wnioski i teraz uchodzi za jednego z najlepszych szkoleniowców w Primera División.

Brazylijskie embargo
Ewenementem jest natomiast Brazylia. Z racji wieloletniej rywalizacji obu krajów,
obecność argentyńskiego trenera na ławce tamtejszej drużyny nie mieści się
w głowach kibiców.
W brazylijskiej Serie A pracuje jednak Edgardo Bauza, próbujący swoich
sił w São Paulo. El Patón (hiszp. patron), jak nazywają go piłkarze, jest jedynym przedstawicielem argentyńskiej nacji w tej lidze. Na początku musiał się
zmierzyć z problemem rzadko doskwierającym jego rodakom w Ameryce
Południowej, czyli barierą językową. Bauza nie mówi po portugalsku. A to,
oprócz słabych wyników, było głównym zarzutem wobec 58-latka, który początkowo nie potrafił dotrzeć do swoich podopiecznych. Do niedawna wydawało
się, że skończy jak jego poprzednicy – Ricardo Gareca i Daniel Passarella, którzy
zwiali stamtąd po odpowiednio trzech i dwóch miesiącach. Bauza jednak, mimo
trudności, najprawdopodobniej utrzyma posadę, przynajmniej do końca sezonu,
bo też w grze Sampy nastąpił znaczący postęp. Odkurzenie Ganso niech będzie
jego najlepszą miarą.

Rozrzuceni po całym świecie
Argentyńczycy powoli stają globalnym towarem eksportowym, bo nawet w dalekich krajach chętnie powierza się im kierowanie drużynami piłkarskimi. Esteban
Becker trafił na przykład do Gwinei Równikowej, w której z sukcesami prowadził
zarówno damską, jak i męską reprezentację. Co ciekawe, w tej drugiej zatrudniono go na dwa tygodnie przed ostatnim Pucharem Narodów Afryki!
– Przejąłem zespół drugiego stycznia, a siedemnastego rozpoczynał się turniej. Część kadry trenowała w Madrycie na obiekcie Rayo. Cały skład spotkał się
dopiero na krótkim zgrupowaniu w Portugalii, gdzie po dwóch jednostkach treningowych musiałem wyselekcjonować z 36-osobowej grupy drużynę na turniej
– wspomina. O dziwo praca na wariackich papierach przyniosła sukces – Gwinea
zajęła podczas PNA czwarte miejsce, najwyższe w historii!
Podobnych szaleńców z argentyńskim rodowodem znajdziemy w niemal
każdym zakątku świata. W MLS pracuje Pablo Mastroeni. Sergio Batista po epizodzie z Szanghajem Shenhua zakotwiczył w Bahrajnie. Hector Cúper pracował
w ZEA, Gruzji i w Egipcie. W przeszłości w lidze hongkońskiej, a teraz w malezyjskiej osiadł trener o chwytliwym i zobowiązującym nazwisku, Roberto
Carlos Mario Gómez. Kilku kolejnych znajdziemy w młodzieżowych zespołach
Kostaryki, Panamy i Gwinei Równikowej. To pasjonaci, piłkarscy hipsterzy, którzy
nie potrzebują orderów w nagrodę za to, że z wypiekami na twarzy obserwują
zawodników grających na co dzień w takich klubach jak Pegasus Hong Kong FC
czy Al-Muharraq FC.

Każdy z rzędem dusz
Zapał do pracy, wiara w filozofię futbolu i nuta szaleństwa spowodowały, że już
nie tylko futbol latynoski, ale powoli także ten globalny zaczyna tańczyć w rytmie
tango argentino. Każdy ze wspomnianych Argentyńczyków spłodził swoiste arcydzieło, a przecież są jeszcze ci wręcz pomnikowi trenerzy – przede wszystkim
Simeone, buntujący się przeciwko skostniałej hierarchii europejskiego futbolu,
wcześniej wspominany Bielsa czy Sampaoli, którzy rozkochali w sobie Chile. Jest
też Kolumbia, a w niej José Pékerman cieszący się tak wielką sympatią, że zwyciężyłby w wyborach prezydenckich, gdyby tylko zdecydował się kandydować.
Jak powiedział Ramón Díaz, to dopiero byłaby myśl szkoleniowa!
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IN N E Ś RO D KI,

TA SAMA WOJNA

W

ychodząc na murawę piłkarze Chile i Peru wiedzą, że dla ich rodaków Derby Pacyfiku to
więcej niż mecz. Clásico del Pacifico jest kolejną odsłoną trwającej od XIX wieku napiętej relacji obu krajów, w której futbol stanowi jedynie tło. Greg Duke, dziennikarz CNN,
umieścił to starcie na liście dziesięciu największych rywalizacji reprezentacyjnych w piłce nożnej.

Patryk Prokulski
@PProkulski
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Saletra przyczyną wybuchowej relacji

La chilena y la chalaca

Aby odnaleźć źródło napięć na linii obu krajów trzeba cofnąć się do 1879
roku, kiedy to doszło do wojny pomiędzy Chile a Boliwią, wspieraną na
mocy tajnego traktatu przez Peruwiańczyków. Kością niezgody były żyzne
ziemie pustyni Atakama, bogate w złoża saletry. Oba kraje czerpały wpływy z wydobycia i handlu na tych terenach, jednak gdy w 1878 roku rząd
boliwijski podwyższył podatek (niezgodnie z obowiązującymi postanowieniami) dla chilijskich przedsiębiorców, doszło do wybuchu wojny, która
trwała cztery lata i pochłonęła, w zależności od źródeł, od kilkunastu do
nawet kilkudziesięciu tysięcy ofiar. Chilijczycy odnieśli zwycięstwo...wywożąc do siebie wiele dzieł sztuki zdobytych w drodze na stolicę kraju, Limę.
Co więcej, traktat pokojowy z 1883 roku nie oznaczał końca problemów
Peruwiańczyków. Ich społeczeństwo żyło wówczas w ubóstwie, a ojczyzną
wstrząsnęła trwająca kilka miesięcy wojna domowa. Tamte wydarzenia
stanowią fundament wzajemnej niechęć obu narodów oraz w większości
przesłaniają okresy, kiedy łączyła je przyjaźń, zwłaszcza podczas panowania Hiszpanów na tamtych ziemiach.
Pocieszającym jest fakt, iż owe historyczne sympatie sprzed czasów Wojny
o Pacyfik nie zostały wykorzenione do końca. Narodowy bohater Peru, kontradmirał marynarki wojennej Miguel Grau Seminario, który wsławił się
wybitnym dowództwem i walką z przeważającą liczbą przeciwników, jest
niezwykle szanowaną postacią także w Chile. Seminario ratował bowiem tonących w morzu rannych Chilijczyków, a gdy w jednej z wcześniejszych bitew
zabił dowódcę wrogiego okrętu, własnoręcznie napisał list z kondolencjami
do wdowy po nim, odsyłając jej także rzeczy po poległym mężu.
Mimo tego trudno spodziewać się, by hodowana przez ponad wiek
niechęć miała szybko wygasnąć, ale można dostrzec niewielkie symptomy ocieplenia stosunków w ostatnich latach. Ma to miejsce również
(o dziwo!) w piłce nożnej. W 2013 roku chilijska federacja zdecydowała
się zezwolić nowo powstałemu klubowi, CD Incas del Sur, reprezentującego peruwiańską mniejszość w Chile, zadebiutować na trzecim
poziomie rozgrywek ligowych. Rodzime firmy zobligowały się z kolei do
pomocy finansowej.

Historie Seminario czy Incas to jednak zaledwie dwie małe łyżeczki wzajemnego szacunku w beczce niechęci. Peruwiańczycy i Chilijczycy spierają się w wielu
kwestiach, często dość trywialnych. Od niepamiętnych czasów trwa na przykład
spór o pisco, czyli rodzaj alkoholu wytwarzanego ze sfermentowanych winogron.
I jedni, i drudzy roszczą sobie prawo do uznawania swojego pisco za to jedyne
i oryginalne. Rodacy Claudio Pizarro utrzymują, że nazwa alkoholu pochodzi od
miejscowości w Peru, gdzie powstał w XVI-XVII wieku. Ziomkowie Arturo Vidala
temu nie przeczą, ale dodają, że miasteczko w tamtych czasach wchodziło
w skład będącego hiszpańską kolonią Wicekrólestwa Peru. Ci drudzy używają
nawet argumentu konsumpcji – Chile produkuje rocznie trzydziestokrotnie więcej pisco, a przeciętny Chilijczyk rocznie spożywa tego trunku niemal dwadzieścia
razy więcej, niż mieszkaniec Peru.
Alkohol nie może się jednak równać z innym nałogiem mieszkańców Ameryki
Południowej, czyli z futbolem. Tym razem spór dotyczy wkładu w jego rozwój.
Jedni i drudzy utrzymują, że to właśnie w ich kraju wymyślono strzał przewrotką. Powszechniejszą wersją jest ta, według której wykonał ją w 1914 roku
Ramón Unzaga. Podziwiający jego późniejsze popisy dziennikarze z Argentyny
rozpowszechnili informację o tej widowiskowej technice pod nazwą La Chilena.
Peruwiańczycy twierdzą natomiast, iż przewrotkę znano już kilkanaście lat
wcześniej w ich portach, gdzie pomysł ten podpatrzyli chilijscy marynarze podczas meczów z tubylcami. W Peru strzał przewrotką nazywa się La Chalaca
i wywodzi się od nazwy miasta Callao – ponoć właśnie tam został wymyślony.
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Derby pod znakiem La Roja i tarjetas rojas
Niechęć pomiędzy oboma narodami eskaluje na piłkarskim boisku. Obie reprezentacje spotkały się już 77 razy, z czego aż 43-krotnie górą była drużyna
narodowa Chile. Zwłaszcza ostatnia dekada to monopol na zwycięstwa La Roja.
W tym czasie obie ekipy zmierzyły się 12-krotnie i tylko raz wygrali Los Incos.
Bilans bramkowy: 29:11 dla Chile. Nie oznacza to jednak, że zwycięstwo nad odwiecznym wrogiem straciło swój smak czy stało się sprawą oczywistą. Kiedy
w eliminacjach do mundialu 2014 dziennikarze zapytali przed meczem selekcjonera Chile, jak istotne dla jego drużyny jest najbliższe starcie, Jorge Sampaoli

odpowiedział po prostu: „To Peru”. By nakreślić odczucia kibiców wystarczy
wspomnieć półfinał Copa América sprzed roku. Gorączka ogarnęła oba kraje,
a szerokim echem odbiła się akcja promocyjna jednego z chilijskich sklepów RTV
AGD, który zadeklarował się zwrócić koszty zakupu telewizorów, jeśli Peru awansuje do finału. Na trybunach też wrzało, ale takiej atmosfery i napięcia nie da się
oddać słowami. To trzeba zobaczyć.
Peruwiańczycy z kolei, choć świadomi chudych lat w futbolu, zawsze będą
mogli szczycić się tym, że to ich rodacy odnieśli zwycięstwo w pierwszym
w historii Clásico del Pacifico. Mecz odbył się 26 stycznia 1935 roku w ramach
Campeonato Sudamericano de Selecciones, odpowiednika dzisiejszego Copa
América i zakończył się wynikiem 1:0 dla Los Incos.
Największym powodem do dumy Peruwiańczyków jest natomiast mecz rozegrany 21 lat temu. La Albiroja rozgromiła Chile w towarzyskim spotkaniu aż
6:0, co jest najwyższą wygraną w historii tej rywalizacji. Chociaż stawką meczu
nie były żadne punkty, Peruwiańczycy szczycą się nim, jakby wygrali wtedy
mistrzostwo kontynentu.
To jednak zaledwie jedno z wielu starć na średnio prestiżowej gali bokserskiej.
Już dwa lata później La Roja zrewanżowała się w meczu wagi ciężkiej, pokonując u siebie przeciwnika 4:0 w spotkaniu o awans na mistrzostwa świata we
Francji. Zwycięstwo było jedynym interesującym gospodarzy wynikiem. Gwizdy
75 000 kibiców zagłuszyły kompletnie hymn gości. Temperatura udzieliła się
piłkarzom. W spotkaniu pełnym słownych utarczek i fauli pełnią blasku rozbłysła gwiazda Marcelo Salasa, którego hat-trick pozbawił Peruwiańczyków
złudzeń. Dopełnieniem obrazu pełnej klęski była czerwona kartka dla Juana
José Jayo w 61. minucie. Ostatecznie na mundial (po raz pierwszy od 16 lat), obok
Argentyny, Brazylii i Kolumbii pojechała właśnie La Roja.
Żadne spotkanie nie może się jednak równać pod względem towarzyszącego mu napięcia z dwumeczem z 1979 roku. W setną rocznicę wybuchu
Wojny o Pacyfik los skojarzył obie ekipy w półfinale Copa América. Był to
nie tylko mecz zwaśnionych narodów, ale i wrogich ideologii. Przeżywająca
swój schyłek socjalistyczna dyktatura Peru kontra skrajnie prawicowy reżim
Pinocheta. Ten przed meczem motywował „swoich” piłkarzy, nawiązując
w telegramie do bohaterstwa 77 żołnierzy, którzy w 1882 roku przez dwadzieścia siedem godzin bronili się w malutkim mieście Concepción przed

naporem 1300 wrogów. Motywujące słowa najwyraźniej odniosły skutek. La
Roja wygrała w Limie 2:1, by następnie zremisować w Santiago 0:0 i awansować do wielkiego finału.
Derby zdominowane są przez czerwień, nie tylko ze względu na sukcesy
Chile, ale także liczbę czerwonych kartek. Ostatnie 9 meczów to aż 7 wykluczeń piłkarzy. Jeśli dodamy, że tarjetas rojas pokazywano w każdym
z poprzednich 3 starć, wiadomo już, czego możemy się spodziewać po kolejnych meczach bitwach.

Święta wojna, czy starcie Dawida z Goliatem?
Źródeł dysproporcji na korzyść Chile doszukiwał się po ostatnim spotkaniu (przegranym 3:4) peruwiański dziennikarz jednego z najważniejszych
krajowych periodyków, „El Comercio”, Pedro Canelo. W pełnym goryczy
i samokrytyki felietonie stwierdził on, że największy problem jego rodaków
to mentalność.
Według niego nieustanne porównywania się z La Roja jest przejawem użalania się nad sobą. Każdej porażce towarzyszy doszukiwanie się sędziowskich
skandali, a nadzieja na osiągnięcie korzystnego rezultatu przed spotkaniem
nierzadko przybiera najdziwniejsze formy. Brytyjski „Telegraph” publikował
w październiku ubiegłego roku nagranie, na którym grupa peruwiańskich
kibiców przy pomocy najróżniejszych akcesoriów, w tym żywego żółwia,
próbuje rzucić klątwę na Alexisa Sáncheza, którego koszulkę wykorzystano do obrzędu. Klątwa nie odniosła skutku, a zawodnik Arsenalu zdobył
w meczu dwa gole i poprowadził Chile do zwycięstwa. Niewinna zabawa czy
przejaw histerii? Pedro Canelo nie miałby wątpliwości.
Dziennikarz, poza krytyką kibiców przedstawia suche fakty i wylicza, że
od 1997 roku związek zwolnił już trzynastu selekcjonerów. W tym czasie ich
południowi sąsiedzi trzykrotnie pojechali na mundial i wygrali Copa América,
w dużej mierze dzięki cierpliwości i pozwoleniu Marcelo Bielsie na budowanie
długofalowego projektu. W artykule Canelo „El Comercio” przytacza również
słowa Claudio Bravo: „Żeby pojechać na mistrzostwa świata trzeba mówić
mniej, a działać więcej”. Dziennikarz skierował je „do tych, którzy chcą przywoływać bitwę o Aricę przed każdym spotkaniem” jako radę – posłuchajmy
przeciwnika, ale mistrza i skupmy się na pracy, a efekty w końcu przyjdą.
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CLÁSICO

DE LA FRONTERA
Sebastian Warzecha
@sebwarzecha

D

wa kraje sąsiadujące ze sobą, dzielące historię, doświadczenia, a nawet
bohatera narodowego. Mające tyle wspólnego, a jednak tak odmienne.
Stające regularnie na skraju wojny, walczące ze sobą, popadające w konflikty. Z historią naznaczoną morderstwami, zamachami, porwaniami, terroryzmem.
Kolumbia i Wenezuela. A w nich… futbol.

Clásico de la Frontera. Klasyk graniczny. Mecz, obok którego nie da się przejść
obojętnie. Spotkanie dwóch zwaśnionych od dawna państw, potrafiących tylko
na krótki czas godzić się ze sobą, by po chwili znów popaść w kolejny konflikt,
jak zawsze wywołany przy pierwszej lepszej okazji. Mecz, mający swą własną,
niezależną od polityki historię, ale równocześnie z nią powiązany. Starcie, którego nie wypada nie znać.

Tworzymy Clásico
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Daleko, bo aż do 1938 roku trzeba sięgnąć, by w annałach historii odnaleźć
pierwszą sportową potyczkę obu reprezentacji. Spotkanie rozegrane w ramach IV Igrzysk Ameryki Środkowej i Karaibów wygrali Wenezuelczycy. Ten
fakt – choć wtedy nikt nie myślał o tych meczach, jak o Klasyku – na zawsze już
pozostanie wpisany w kroniki i w świadomość obu narodów.
Inna sprawa, że w kolejnych latach to Cafeteros mieli znacznie więcej powodów do radości. Zaledwie pół roku później zrewanżowali się na własnym
terenie wygraną 2:0. 13 lat później z kolei zatryumfowali w meczu, który sprawił, że po raz pierwszy zaczęto przebąkiwać o „klasyku”. W trakcie III Igrzysk
Boliwaryjskich, na Stadionie Olimpijskim w Caracas, stolicy Wenezueli, zwyciężyli gospodarzy 2:1. Był to ostatni mecz całych zawodów (grano systemem
każdy z każdym), który rozstrzygał też o końcowym zwycięstwie. Clásico de la
Frontera zaczynało żyć własnym życiem.
A życie to trwa do dziś. W czasach, kiedy co kilka lat Kolumbia i Wenezuela
stają na skraju wojny, mecze pomiędzy obiema reprezentacjami to dla kibiców
coś więcej niż tylko piłkarskie zawody – jeszcze jeden sposób udowodnienia
sąsiadowi, że jest się lepszym. Rywalizacja raz na jakiś czas – kilka miesięcy, rok,
czasem więcej – przenosi się wtedy z ciasnych gabinetów na murawę.
My jednak, by w pełni zrozumieć zawiłość relacji obu państw, podążymy
w odwrotnym kierunku, bo to właśnie w owych ciasnych gabinetach tkwi klucz
do zrozumienia fenomenu Clásico de la Frontera.

Spadek po Bolívarze
Polacy mają Kościuszkę, Poniatowskiego i Piłsudskiego, Szwajcarzy Winkelrieda,
a Kolumbijczycy i Wenezuelczycy Simóna Bolívara. To on pomógł im wyzwolić

¡OLÉ! | COPA AMÉRICA CENTENARIO 2016

się spod władzy hiszpańskich kolonistów. W roku 1819 doprowadził do utworzenia Wielkiej Kolumbii – kraju istniejącego na obszarze właśnie tych dwóch
państw, do którego później dołączyły jeszcze Ekwador i Panama.
Mimo że Wielka Kolumbia rozpadła się po 11 latach, a kilka miesięcy później
zmarł Bolívar, to niepodległości już nie oddano. Raz zaszczepiona idea przyjęła
się i niczym organ po przeszczepie dopasowała do żywego organizmu, pozostając w nim aż do dzisiaj. Kolumbia i Wenezuela otrzymały ją jakby w spadku po
swym bohaterze. Same dodały do tego jednak konflikty – początkowo głównie
o granice, a dziś… niemal o wszystko.

FARC
Ponoć „wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”, ale nie w Kolumbii. Tam bowiem
trzeba zamienić „Rzym” na „FARC”, co by przysłowie nie straciło na wartości.
Widać to zwłaszcza we wzajemnych relacjach Kolumbijczyków z ich sąsiadami
– niemal każdy konflikt w jakiś sposób dotyka tematyki tej organizacji, czy to się
od niej zaczynając, czy poruszając ją niejako „przy okazji”.
Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii, jak rozwija się skrót FARC, to partyzantka komunistyczna, powstała na terenie tego kraju, gdy zakończyła się tzw. La
Violencia – wojna domowa pomiędzy partią Liberalną a Konserwatywną, które
ostatecznie doszły do kompromisu, połączyły siły i przez ponad 20 lat rządziły krajem. Członkowie FARC protestowali przeciwko takiemu rozwiązaniu,
chcieli wynagrodzenia krzywd chłopów i rolników (większość działań wojennych miało miejsce na wsi) i uznali, że droga ku temu wiedzie – skoro dysponują
małą, w stosunku do rządowych sił, grupą – przez terroryzm.
Od ponad 60 lat w Kolumbii dochodzi do zamachów, morderstw i porwań organizowanych przez FARC (a czasem też przez współpracującą z nimi ELN, inną
organizację o ideologii marksistowskiej). Ofiarą tych ostatnich padła między innymi ciotka Cristiana Zapaty, zawodnika Milanu, którą jednak szybko udało się
odbić z rąk porywaczy. Zresztą, jednym z nich okazał się… kuzyn piłkarza. To
jeden z przykładów wymieszania polityki, życia codziennego, terroryzmu i futbolu. Taka rzeczywistość.
Największym problemem związanym z działalnością FARC jest natomiast
fakt, że Wenezuela – choć niejawnie – często starała się wspierać terrorystów.

fot.
Udzielała im schronienia na terenie własnego państwa, czy też potajemnie
przesyłała pieniądze na dalszą działalność, tak jak – przynajmniej według
Kolumbijczyków – czynił Ekwador, ich kolejny sąsiad, z którym mają „nie najlepsze” stosunki.

Sinusoida
Raz w górę, ku zgodzie, a zaraz potem w dół, do sporów i wzajemnych oskarżeń. To najkrótszy opis relacji kolumbijsko-wenezuelskich jaki można stworzyć.
Nieustanna sinusoida, z której wykresu jedni i drudzy co jakiś czas próbują
wyjść, by potem przy pierwszej sposobności zapomnieć o swych staraniach
i wrócić na wyznaczoną wcześniej trasę.
Tak było od początku, od momentu, gdy rozpadła się Wielka Kolumbia Bolívara
i tak jest dziś. Na przykład w zeszłym roku, z powodu strzałów oddanych na pograniczu przez wenezuelskich żołnierzy w stronę przemytników, przez które
ranny został niewinny Kolumbijczyk, zerwano relacje dyplomatyczne i zamknięto
granicę. Prezydent Wenezueli, Nicolas Maduro, zasugerował wówczas, nie mając
de facto żadnych dowodów, iż kolumbijski rząd chce go zabić.
Zaledwie kilka lat wcześniej oba narody, pod przywództwem Hugo Cháveza
i Álvaro Uribe, deklarowały zgodę i wejście w „nowy etap” we wzajemnych
relacjach. Zresztą, nastąpiło to po jednym z największych kryzysów dyplomatycznych, gdy prezydent Boliwii, Evo Morales, apelował do innych przywódców
państw południowoamerykańskich, by ci zareagowali. Z prostej przyczyny –
obawiał się wybuchu wojny.
Mówi się, że miłość od nienawiści dzieli zaledwie jeden krok. Kolumbia
i Wenezuela krok ten – w jedną lub drugą stronę – robią od niemal dwustu lat.
I nic nie wskazuje na to by miało się to w najbliższej przyszłości zmienić.

Wymykając się polityce
„Zero sentymentów. Prawie cała moja rodzina to Kolumbijczycy, ale na boisku to nie ma nic do rzeczy. Krewni przeżywają szczególne chwile, cieszą się,
gdy strzelę gola” – takie słowa w wywiadzie dla hiszpańskiego AS-a wypowiedział w zeszłym roku Juan Arango, kapitan wenezuelskiej kadry. Udowodnił
tym samym, że dla niektórych zawodników te spotkania nie mają politycznego
podtekstu. Czy są w takim razie kompletnie od niej wolne? Oczywiście, że nie.
Nie ma takiej możliwości, bo i sytuacja dyplomatyczna obu krajów na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat takowej nie dała i nie daje nadal. W Kolumbii

__ Mural przedstawiający Chaveza, Bolivara i Maduro
| guim.co.uk

i Wenezueli przeszłość miesza się z obecnymi czasami, a polityka nieustannie
wyciąga swe ręce w kierunku boisk, kibiców i piłkarzy. Raz skutecznie, raz nie,
ale w przedmeczowych zapowiedziach, artykułach, telewizyjnym komentarzu,
okrzykach kibiców, wpisach na forach, zawsze musi pojawić się choćby minimalna wzmianka, że to jednak más que un partido.
Dlatego, gdy w 2013 roku, niedługo po śmierci Cháveza, Kolumbia przegrywała 0:1 ze swoim rywalem, jej fani krzyczeli: „Przegrywamy, ale przynajmniej
mamy prezydenta. Zremisujmy to!”. Dlatego w trakcie tego samego spotkania
zakłócono minutę ciszy. Dlatego, kiedy w 2010 roku trwał kryzys dyplomatyczny, widzowie w USA, mającym przecież silne związki z Kolumbią, gwizdali na
Magglio Ordóñeza, wtedy baseballistę, dziś wenezuelskiego polityka, niejako
przenosząc ten Klasyk do siebie, wyciągając go na międzynarodowe forum. Czy
teraz, gdy Copa América rozgrywane będzie właśnie w Stanach Zjednoczonych,
możemy spodziewać się czegoś podobnego?
Gdyby jednak spotkania Kolumbii z Wenezuelą uznać za górę lodową, to ich
powiązania z politycznymi niuansami stanowiłyby zaledwie jej wierzchołek
wystający ponad powierzchnię wody, podczas gdy zdecydowana większość
skrywa się pod nią. To dziesiątki meczów, które rozegrały oba kraje w wielu różnych rozgrywkach, czy to profesjonalnych, czy amatorskich (mecz z 1951 roku
klasyfikuje się właśnie jako starcie amatorów). To spotkania młodzieżowych
drużyn tylko podsycających rywalizację, jak to miało miejsce choćby w 2005
roku. Kolumbia U-17 wygrała wtedy finał Igrzysk Boliwaryjskich przeciwko
Wenezueli, a niespełna dwanaście miesięcy później ich starsi koledzy z kategorii U-21 powtórzyli to osiągnięcie w Igrzyskach Ameryki Środkowej i Karaibów.
Z drugiej strony nie mówilibyśmy jednak o Klasyku Granicznym, gdyby nie
polityka. Być może nie przekłada się ona tak bezpośrednio na boisko, lecz
kreuję za to otoczkę, atmosferę, która potrafi nawet mecz fazy grupowej Copa
América zamienić w najważniejsze starcie świata dla fanów obu reprezentacji.
Tak było chociażby rok temu, gdy Salomon Rondón dał zwycięstwo Wenezueli,
a fani jej rywala pisali po spotkaniu o „utraconej dumie”, „plamie na honorze”
i „horrorze”. Taka jest moc Clásico de la Frontera. Taka jest moc futbolu i polityki
– działających razem, ale osobno. Albo odwrotnie.
Carlos Valderrama powiedział jakiś czas temu: „Mecz Kolumbii
z Wenezuelą to zawsze Klasyk. Zabijają się grając z nami, a my zabijamy się
grając z nimi”. Pozostaje mieć nadzieję, że na zawsze pozostanie to tylko
przenośnią, swoją drogą niezwykle trafną.
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NARKOTYKOWYM
SREBRZE I OŁOWIU

C

hoć Pablo Emilio Escobar Gaviria nie żyje od 23 lat, trudno jest wyplenić coś,
co w tak niewyobrażalny sposób wstrząsnęło Kolumbią. Don Pablo stworzył
państwo w państwie, a narkobaronowie schowali całą niewinność i wzniosłe idee kojarzone ze sportem do kieszeni. Futbol, tak jak każdy inny aspekt życia
w Kolumbii, został naznaczony narkotykami, rozlewem krwi i terrorem.

Dominik Piechota
@dominikpiechota
fot. 1
Pablo zawsze uciekał od sprawiedliwości. Stał
się zawodowym uciekinierem, nieuchwytnym,
zawsze kilka kroków przed tymi, którzy go ścigali. To on dyktował zasady życia w Kolumbii.
Pewnego razu El Patrónowi, bo tak go nazywano, sytuacja wymknęła się spod kontroli.
Z jednym ze swoich głównych popleczników
Jhonem Jairo Velásquezem Vásquezem uciekali
przed policją. Akurat ten pościg był wyjątkowo
nieustępliwy. Pablo jednak nie wydawał się
nerwowy. Tylko uśmiechnął się pod wąsem i jak
przystało na czołowego inwestora tamtejszej
piłki, grającego zarówno z Kolumbią oraz przeciwko niej, pewnym głosem powiedział do radia
przyklejonego do ucha: „Gol dla Kolumbii”.

Piłka przestała być azylem
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To nie scenariusz filmu, lecz fakty. W latach 80. i 90.
ulice Medellín płynęły krwią, a pandemia narkotykowo-korupcyjna osiągała punkt kulminacyjny.
Niegdyś nastoletni złodziej samochodów stał się baronem narkotykowym, którego macki owinęły cały
kraj, choć sięgały jeszcze dalej. Magazyn Forbes ogłosił go 7. najbogatszym człowiekiem na świecie. Kartel
Escobara odpowiadał bowiem za 80% światowego

¡OLÉ! | COPA AMÉRICA CENTENARIO 2016

rynku kokainy, a El Patrón zarabiał dzięki temu rocznie około 20 miliardów dolarów, z czego mniej więcej
10% zwyczajnie się marnowało. Gotówki miał tak
wiele, że problemem było schowanie jej. Baronowie
zapominali o miejscach, gdzie
zakopywali pieniądze albo
kasa ulegała zniszczeniu
pod wpływem wody czy zjadających ją szczurów. 2 500
dolarów miesięcznie trzeba było wydawać na same
gumki recepturki, którymi
wiązano forsę. Przy okazji sam
El Patrón mógł też wykreować swój wizerunek na Robin
Hooda z Medellín, bo nie raz
rozdawał biedocie gotówkę na
ulicach miasta.
W tamtym czasie popularny
fot. 1
stał się zwrot „plata o plomo”,
czyli „srebro albo ołów”. Przyjęcie
łapówki albo ołowianej kuli, innego wyboru Pablo
Escobar nie pozostawiał. Na gigantyczną skalę
przekupował urzędników, polityków, policjantów,
a w 1983 trafił nawet do kolumbijskiego kongresu.

__Pablo Escobar

Wyobrażacie sobie? Największy handlarz prochami na świecie postanowił zostać prezydentem! Co
więcej, był nawet na dobrej drodze ku temu. Gdy
jednak kongresmeni odsunęli go od władzy i zaczęli
z nim otwartą wojnę, Don Pablo dał
pokaz swoich możliwości, zlecając
zabójstwo trzech kandydatów na
prezydenta i atak bombowy na
samolot. Wymordował on też połowę sędziów, którzy mogli wydać
na niego wyrok. Ci nie nie raz przychodzili na rozprawy w maskach,
bo obawiali się o życie.
Oddechu i odpoczynku od
krwawego życia naród kolumbijski szukał w futbolu, czyli
swej największej namiętności.
I tam wpływy miał Escobar.
Nie traktował go jednak jak
biznes. El Patrón był autentycznym entuzjastą tego sportu, a stworzenie
z Kolumbii piłkarskiej potęgi uznał za punkt honoru.
Mógł ją dowolnie kreować, skoro przez połowę ligi
przepływały jego pieniądze. Pablito nie krył się ze
swoimi „inwestycjami”, bo dodawały mu popularności

w nieświadomym i zakochanym w sporcie społeczeństwie. Opłacał edukację trenerów i budował
boiska ze sztucznym oświetleniem, na których trenowały dzieciaki ze slumsów. Escobar podbijał w ten
sposób serca rodaków, pokazując potęgę i hojność.
Przy okazji przekraczał jednak inne granice...

Życie nie toczy się dalej
W 1983 roku minister sprawiedliwości Rodrigo
Bonilla zaczął kampanię przeciwko praniu brudnych
pieniędzy, trzy miesiące później bliscy żegnali go na
cmentarzu. Jego los podzieliło wiele osób związanych ze sportem – najczęściej arbitrzy piłkarscy.
Sześć lat po śmierci Bonilli. w prestiżowym spotkaniu między Atlético Nacional i Américą Cali sędzia
Alvaro Ortega nie uznał gola dla tych pierwszych, to
jest zespołu Escobara. Kartel
z Medellín o wpływy rywalizował głównie z kartem z Cali,
więc sportowa potyczka miała
szersze tło niż zwykle. Kilka
godzin po meczu dwóch sicarios posłało 20 w większości
celnych kul w kierunku Ortegi,
krzycząc: „nie będziesz więcej
oszukiwał Atlético! ” Rozgrywki
zawieszono, a w 1989 roku nie
wyłoniono mistrza Kolumbii.
Zdarzyło się, że w jednym sezonie ośmiu sędziów zostało
brutalnie zabitych.
Inni potężni baronowie
współpracujący blisko z Pablo
Escobarem również traktowali futbol jak religię. W tamtym
momencie Los Millonarios z Bogoty byli aktualnymi mistrzami kraju, a ich wierny fan José Gonzalo Rodríguez
Gacha wysadził się w powietrze, wiedząc, że dorwały go
służby specjalne. – Swojego gola dedykuję tym, którzy
są pozbawieni wolności. Szczególnie braciom Rodriguez
– stwierdził z kolei bohater reprezentacji Anthony
de Avila po awansie Kolumbijczyków na mundial we
Francji. Co by jednak nie mówić o narkobaronach,
swoimi pieniędzmi i zaangażowaniem popchnęli kolumbijski futbol do przodu.
Pokolenie z René Higuitą, Andrésem Escobarem,
Carlosem Valderramą i Faustino Aspirillą było
zwariowane i niesamowicie zdolne. Piłkarze przyjaźnili się z Pablo Escobarem, przyjeżdżając do niego
na prywatne audiencje. Don Pablo, poszukiwany
w całym kraju, oddał się w ręce policji na własnych
warunkach – wybudował sobie więzienie, do którego
policja nie mogła się zbliżać. W środku miał wszystko, co tylko chciał, łącznie z boiskiem piłkarskim.
Cała reprezentacja przyjeżdżała do niego rozgrywać
mecze towarzyskie, w których baron narkotykowy
brał udział. Zawodnicy przylatywali do La Cathedral,

bo tak nazwano twierdzę uchodzącą za więzienie,
jego prywatnymi samolotami.

Jeden gol, dwanaście strzałów
Escobar niejako zbudował Kolumbię, która na mistrzostwa świata do Stanów Zjednoczonych w 1994
roku jechała z wielkimi nadziejami. Rozmowy o medalu nie brały się z nadgorliwości i braku cierpliwości
Don Pablo. Los Cafeteros rzeczywiście dysponowali
złotym pokoleniem. Rok przed mundialem ograli 5:0
Argentynę z boskim Diego Maradoną, co dało jednoznaczny sygnał światu: oni cholernie dobrze potrafią
grać w piłkę! Wyjazd na wielki turniej był jednak bolesną weryfikacją i jednym z największych dramatów
w historii futbolu.
Zaczęło się od falstartu – 1:3 z Rumunią

„I gooooooooooooooooooool”. Wiele jest wersji co
do sprawcy – jedni mówią o fanatyku, inni o członku
kartelu z Cali, ale w skali absurdu całej tragedii to raczej sprawa drugorzędna.

Tajemnica polinyszela

Escobar pragnął, aby Kolumbia została mistrzem
świata, ale swej zachcianki nie spełnił. Mundialu też
nie obejrzał. Rok wcześniej w 1993 odbył się jego pogrzeb, na którym opłakiwało go 120 000 osób. Don
Pablo został pochowany z flagą ukochanego Atlético
Nacional. Jego śmierć tylko spotęgowała wojnę
i podział Kolumbii, bo każdy chciał zgarnąć pozostawione wpływy, również w futbolu.
Kolumbijska piłka to zaś zgnilizna, a próby jej
naprawy przypominają walkę z mityczną Hydrą.
Odcinasz głowę, wyrastają trzy.
Łapówki, przemoc i ustawione
mecze? Normalka. René Higuita nie
pojechał na tamten słynny mundial, bo wylądował w więzieniu na 7
miesięcy za udział w porwaniu. Inni
piłkarze byli zamykani albo zawieszani za kokainę. Nie bez powodu
mówi się też: „jesteś naćpany jak
mucha z Medellín”. Albeiro Usuriaga
ćpał, kradł, handlował, aż w 2004
roku został zastrzelony w klubie
nocnym. Kilka lat wcześniej dano
mu ostateczne ostrzeżenie, zabijając żonę, jednak kochający życie
Usuriaga nigdy nie czuł się zagrożony.
Sami Kolumbijczycy natomiast
__ Gol samobójczy Escobara
zachowują
się, jakby nie chcieli wiefot.
| aljazeera.com
dzieć, iż w krajowych rozgrywkach
w Pasadenie. Słowem-kluczem była „presja”. Gdy nadal nie brakuje krętactw, a kluby to pralnie szmaokazało się, że drugi mecz z gospodarzami będzie lu. Czystość tej piłki jest tajemnicą poliszynela, ale
tym o życie, zaczęły się schody. Działacze naciska- sport sam w sobie przynajmniej stanowi potrzebną
li na trenera Francisco Maturanę, by przemeblował wszystkim odskocznię.
skład. Piłkarze siedzieli w hotelu jak na szpilkach,
zaś szkoleniowiec dostawał wiadomości, że w jego Uwolnić potencjał
domu czekają ładunki wybuchowe, a on zginie zaraz Z wielu powodów kolumbijski futbol nie osiąpo swojej rodzince.
gnął sukcesu na przestrzeni lat. Reprezentacja
Kolumbijczycy weszli naładowani w mecz z USA, wygrała co prawda Copa América w 2001 roku, lecz
atakowali jak szaleni, aż w 34. minucie jedno z dośrod- zwycięstwo na własnym terenie odbyło się w iście
kowań Amerykanów przeciął Andrés Escobar, pakując escobarowskich okolicznościach. Argentyna nie
piłkę do własnej bramki. Skończyło się porażką Los przyjechała na turniej, obawiając się działań partyCafeteros 1:2, lecz ten samobój sprokurował znacznie zanckich w Kolumbii, zaś Brazylia ubrała na niego
bardziej dramatyczne wydarzenia. – Jestem smutny, trzeci garnitur. Los Cafeteros ma prawdziwy sukces
ale życie się na tym nie kończy. Do zobaczenia w kraju czekają nadal, choć mundial w Brazylii pokazał, że
– rzucił Escobar w pomeczowym wywiadzie. I okrut- José Pekerman dysponuje kolejnym pokoleniem
nie się pomylił, bo niedługo potem został zastrzelony z wielkim potencjałem.
przed klubem, niedaleko swojego domu.
Turniej w USA to też okazja, by przypomnieć sobie
– Dzięki za samobója, skurwysynu! – krzyk- o tamtych zdarzeniach i nawiązać do kadry, którą ponął do niego napastnik i otworzył ogień. Przy magał tworzyć Don Pablo. Po 22 latach Kolumbijczycy
każdym z 12 naciśnięć spustu miał imitować głos znów jadą do Stanów Zjednoczonych z wielkimi nakomentatorów, przeciągających radość z trafienia: dziejami, ale oby bez tragicznej przyszłości.
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Puchar obu Ameryk i Azji

Copa América w poszukiwaniu własnej tożsamości
Michał Świerżyński
@miguelsergio27

J

ubileuszowa edycja Mistrzostw Europy rozpocznie się meczem gospodarzy –
Maroka – z reprezentacją Polski. Pozostałymi drużynami grającymi w grupie
A są Duńczycy i Irańczycy (zajęli miejsce Egiptu, który odrzucił zaproszenie
do turnieju). Brzmi dziwnie? Niesamowicie? Abstrakcyjnie? W ten dość wyrazisty
sposób można zobrazować europejskiemu czytelnikowi aktualną sytuację południowoamerykańskiego (czy jeszcze?) czempionatu.
rósł w błyskawicznym tempie, a wraz z nim walory marketingowe. Sami piłkarze
jednak nie zachwycili – dwie przegrane i remis w meczu pożegnalnym to wszystko na co było stać Azjatów. Na boiska Ameryki Południowej mieli szansę wrócić
jeszcze w 2011 i w 2015, lecz dwukrotnie odmówili. Wśród powodów wymieniano
tsunami, brak zgody na zwolnienie piłkarzy z klubów europejskich oraz konflikty
terminarza względem meczów eliminacyjnych do Mistrzostw Świata w Rosji.
W liście odmownym organizatorzy przeczytali, że Japończycy boleśnie odczuli
niepowodzenie w poprzednim występie na Copa América: „Potrzebujemy zespołu, który nie przyniesie wstydu ani nam, ani nie zaszkodzi prestiżowi tego turnieju,
a skoro nie możemy tego zagwarantować, zmuszeni jesteśmy odrzucić zaproszenie”. Po rezygnacji Japonii, w 2015 COMEBOL zwrócił się do ich odwiecznych
rywali – Chin. Tutaj również spotkano się z odmową ze względu na terminarz.

fot.

__ Reprezentacja Argentyny w I edycji turnieju
| wikimedia.com

Dlaczego? Jak to się stało? Zastanówmy się – czy Copa América, absolutny
prekursor międzypaństwowych turniejów nie może odbyć się w gronie jedynie zrzeszonych w CONMEBOL-u reprezentacji piłkarskich? Jest ich tylko
10, ale czy to kiedykolwiek było problemem?
Cofnijmy się o 100 lat. Budzimy się w Buenos Aires, kalendarz pokazuje lipiec 1916.
Europa o piłce nie myśli: we Francji trwa największa bitwa I wojny światowej, wiele
klubów jeszcze nie istnieje, a UEFA ma powstać dopiero za 38 lat. W Buenos jest inaczej
– to tutaj ma miejsce pierwszy kontynentalny turniej reprezentacji, przy okazji którego
9 lipca działacze z Brazylii, Argentyny, Urugwaju i Chile założą federację CONMEBOL.
Od tamtego momentu sporo wody upłynęło w Amazonce. Turniej przechodził swoje
lepsze i gorsze momenty, eksperymenty i próby podniesienia atrakcyjności turnieju poprzez nowe impulsy. Postanowiono poszerzyć turniej do 12 uczestników, co przy federacji
zrzeszającej 10 reprezentacji oznaczało zaproszenie gościnnie dwóch brakujących. Zabieg
ten miał zapewnić szerszą publikę oraz większe zyski i rozgłos w innych zakątkach świata.
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POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA GOŚCINNOŚĆ KONTRA JAPOŃSKA GODNOŚĆ
Pierwszymi zaproszonymi były reprezentacje USA i Meksyku w 1993. Ta druga nieźle namieszała i w debiucie dotarła do finału, który ostatecznie przegrała. Od tej edycji
Meksykanie są stałymi gośćmi na wszystkich kolejnych, a tegoroczna będzie ich dziesiątą.
Po tej śmiałej lecz raczej udanej próbie organizatorzy zaczęli stale zapraszać drużyny
z CONCACAF – do dwóch wyżej wymienionych dołączyły również zespoły Kostaryki,
Hondurasu i Jamajki, lecz służyły zazwyczaj za chłopców do bicia. Z czasem więc występy
reprezentacji z Ameryki Środkowej i Północnej przestały dziwić, szczególnie młodszych kibiców. Wielkim szokiem mógł być za to turniej z 1999 roku, gdy wystąpiła na nim… Japonia!
Szalony pomysł? Nie aż tak bardzo jak się może wydawać. Japończycy, wraz
Koreą Południową szykowali się wówczas do Mistrzostw Świata. Szał na futbol
¡OLÉ! | COPA AMÉRICA CENTENARIO 2016

LUDZIE ZAPROSZENIA PISZĄ…
Pojawiały się też inne ciekawe zaproszenia – w 1995 takowe miały otrzymać
federacje Hiszpanii i Włoch, obie jednak odmówiły udziału. Odwoływano się do
korzeni Hispanoameryki i Hiszpanii właśnie jako swoistej ojczyzny, co zostało
skrytykowane, a sam pomysł storpedowany.
Organizatorzy ponowili próbę w 2011, kiedy pismo otrzymali działacze
Hiszpańskiej Królewskiej Federacji Piłkarskiej. Ángel María Villar, jej prezes,
skomentował sprawę następująco: „Zaproszenie na turniej to dla nas zaszczyt.
Z chęcią przedstawię ten pomysł na zgromadzeniu i poddam go pod głosowanie”.
Ówcześni Mistrzowie Świata i Europy ostatecznie się nie zgodzili, gdyż oznaczałoby to znaczne skrócenie wakacji reprezentantów przed nadchodzącym sezonem.
Na występy w Copa América szanse miała również reprezentacja Kanady,
jednak przez chaos organizacyjny w federacji i większą wagę (dla nich) Złotego
Pucharu CONCACAF ostatecznie w edycji 2001 nie wystąpiła.
GOŚĆ ZOSTAŁ GOSPODARZEM – QUO VADIS COPA AMÉRICA?
W tegorocznej edycji gospodarzem jest USA. Turniej poszerzono aż do 16 zespołów, włączając weń kolejne 4 reprezentacje, z których tylko 2 przebrnęły przez
specjalnie zorganizowane mini eliminacje (Panama wygrała 4:0 z Kubą a Haiti 1:0
z Trynidadem i Tobago). Przeciwnicy wysyłania zaproszeń wciąż podnoszą argument, według którego reprezentacje CONCACAF stawiają Złoty Puchar jako swój
priorytet, przez co obniżają poziom CA. Zwolennicy natomiast cieszą się z budowania wspólnoty narodów obu Ameryk w oparciu o piłkę nożną.
Organizatorzy twierdzą, że wszystkie te zmiany wprowadzono wyjątkowo, lecz
czy nie jest to po prostu kolejny etap w rozwoju turnieju? Mimo iż minęło już 100
lat od pierwszej edycji, Copa América wciąż poszukuje swojej tożsamości, ostatecznej formy. Co dalej? Po takich rewelacjach i rewolucjach jak tegoroczna edycja
powrót do turnieju z 10 zespołami może być odbierany jako krok wstecz. Albo
już doczekaliśmy czasów, kiedy jego nazwa w końcu odzwierciedla rzeczywistość
i Copa América staje się oficjalnym turniejem reprezentacji obu Ameryk?

TRZECH MUSZKIETERÓW

Z POLSKI

Sebastian Warzecha
@sebwarzecha
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iłkarzy mających ekstraklasową przeszłość lub teraźniejszość i będących pewnymi punktami
swych reprezentacji nie ma zbyt wielu, nie oszukujmy się. Jeszcze mniej jest takich, którzy
dostają okazję, by zaistnieć na wielkim turnieju. Tym bardziej powinniśmy cieszyć się, że na
tegorocznej Copa América znajdzie się takowych trzech.

Luis Henríquez (Panama) – Lech Poznań 2007-2015

Drugi w klasyfikacji obcokrajowców z największą ilością występów w poznańskim
klubie. Już 34-letni, ale wciąż grający na wystarczająco dobrym poziomie, by znaleźć
się w kadrze Panamy. W Lechu spędził osiem lat, choć jak sam przyznawał, gdy tam
przychodził, myślał: „Pogram dwa lata i pójdę gdzieś dalej”. Rzeczywistość okazała się
zgoła inna. Nie tylko tak długo przebywał w Polsce, ale też wziął tu ślub z partnerką,
z którą ma już dwójkę dzieci. Na uroczystości gościła zresztą cała ówczesna drużyna
Lecha. Mimo tego zawsze podkreślał: „Po zakończeniu kariery piłkarskiej chcę wrócić
do Panamy”. Stało się inaczej – po wygaśnięciu kontraktu z Lechem przez jakiś czas
pozostawał bezrobotny, a ostatecznie trafił do swego byłego klubu, panamskiego Tauro.
Copa América 2016 może być ukoronowaniem jego kariery, jeśli tylko Canaleros zdołają
osiągnąć więcej, niż się po nich oczekuje.

Wilde-Donald Guerrier (Haiti) – Wisła Kraków 2013-obecnie

Na początku tego roku czuł się, jakby był bliski śmierci. W meczu Wisły z Górnikiem
Łęczna, trafiony (przypadkowo) przez Grzegorza Bonina w klatkę piersiową, stracił oddech, a po chwili też świadomość na kilkanaście sekund. Po tym incydencie dość długo
nie wracał do gry. Wciąż nie do końca gotowy poleciał na zgrupowanie reprezentacji,
choć odradzał mu to klubowy trener. Mówił później, że w ten sposób chciał udowodnić
nowemu selekcjonerowi, iż zależy mu na narodowej drużynie. Nie wpłynęło to jednak
na jego traktowanie w Wiśle – gdy był już w stanie grać, otrzymywał swoje szanse i prezentował się przyzwoicie. Guerrier za sportowy wzór stawia sobie Cristiano Ronaldo,
marzy o grze w Realu Madryt. Te pragnienia – niestety – są raczej nie do zrealizowania,
ale kto wie, czy nie zaistnieje, wraz z reprezentacją, na Copa América? Haitańczyków powszechnie uważa się za chłopców do bicia, ale, jak mawiał klasyk, dopóki piłka w grze…

Kevin Lafrance (Haiti) – Widzew Łódź 2013-2014, Miedź
Legnica 2014-2016, Chrobry Głogów 2016-obecnie

Pierwszy w historii Chrobrego Głogów piłkarz, który grając w nim równocześnie występuje też w dorosłej reprezentacji jakiegokolwiek kraju. Do Polski, a dokładniej Łodzi,
trafił z Czech, gdzie – gdy miał 18 lat – umieścił go jego agent. Urodził się we Francji, ale
jego rodzice pochodzili z Haiti, dzięki czemu mógł grać w kadrze wyspiarskiego państwa i na to właśnie się zdecydował. Kevin nie ma wielkiego problemu w rozmowach
po polsku, w czym pomogła mu na pewno nauka języka czeskiego, bo był to jeden
z wymogów gry u naszych sąsiadów. Lafrance aktualnie występuje nie w Ekstraklasie,
lecz na pierwszym poziomie ligowym, ale zimą interesowało się nim Zagłębie Lubin.
Dobre występy zarówno samego Lafrance’a, jak i całego Chrobrego, mogą sprawić, że
Haitańczyk pójdzie „wyżej”. Na razie jednak przed nim ważniejszy cel – Copa América, na
którą pojedzie wraz ze wspomnianym wcześniej Wilde-Donaldem Guerrierem.
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USA

RANKING FIFA 29

Tomasz Zakaszewski
@T_Zakaszewski

The Yanks w kryzysie
statni rok podkopał zaufanie amerykańskich kibiców wobec Jürgena Klinsmanna. Można mówić
o pierwszym poważnym kryzysie, z którym niemiecki selekcjoner musi sobie poradzić, aby potwierdzić, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu.  
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Całkiem udane Mistrzostwa Świata w Brazylii to już przeszłość. Teraz celem jest przygotowanie kadry
na mundial w Rosji. Tymczasem wyniki reprezentacji USA są alarmujące. Czwarte miejsce w Gold
Cup 2015 po porażce w konkursie rzutów karnych z Panamą, to najsłabszy rezultat The Yanks w tych
rozgrywkach od 15 lat. Co gorsze, mogli jeszcze naprawić swój błąd i wywalczyć miejsce w Pucharze
Konfederacji 2017 w pojedynku z Meksykiem (El Tri zwyciężyli w Złotym Pucharze 2015, a Amerykanie
w 2013 roku), ale i ten przegrali po dogrywce. Ponadto chluby nie przynosi im też bezbramkowy remis
z Trynidadem i Tobago czy porażka w pierwszym spotkaniu z Gwatemalą w eliminacjach do w MŚ.
Co Niemiec ma na swoją obronę? Z pięciu filarów Mistrzostw Świata w Brazylii kluczowymi postaciami
obecnej kadry pozostają tylko Clint Dempsey i Michael Bradley. Tim Howard ma już swoje lata, dlatego między słupkami regularnie broni posiadający polskie korzenie bramkarz Aston Villi, Brad Guzan.
Jermaine Jones również do najmłodszych nie należy, a przy tym zmagał się z kontuzjami. Podobnie
rzecz ma się też z Jozym Altidorem. Przez to ominęła go faza play-off w ostatnim Gold Cup, a teraz
i Copa América. Ponadto, popularny Klinsi testował różne warianty taktyczne i zestawienia obrony, które
nie zawsze działały.
Stałym punktem programu przeciwników Jürgena jest jego „polityka anty-MLS”. Właściciel Portland
Timbers, Merritt Paulson, oskarżał Niemca: „To celowe działanie by sprowadzać do kadry piłkarzy grających za granicą i prawdopodobnie nawet nagradzać powołaniem tych, którzy na to nie zasłużyli”.
Prawda jest jednak bardzo brutalna i kole w oczy Amerykanów. Nie ma nic dziwnego, iż Klinsmann chętniej korzysta z zawodników, którzy grają bądź grali w Europie. To tak jakby krytykować Adama Nawałkę
za to, że za mało jest w reprezentacji kopaczy z Ekstraklasy.
Tutaj należy się dygresja czym tak faktycznie jest Major Soccer League. Pewnie słyszeliście, że ta liga
wciąż rośnie w siłę i zarabia się w niej krocie. Nie można odmówić MLS inwestycji w dobry wizerunek.
Tymczasem kokosy zbijają tam tylko największe gwiazdy, jak np. Kaka otrzymujący 7,2 mln dolarów
rocznie. W poprzedniej kampanii jedynie 20 zawodników w skali całej ligi miało wynagrodzenie wyższe
niż milion dolarów na sezon. To przekłada się na jakość zespołów. Nawet jeśli wmontujemy do Garbusa
działo kalibru 88mm pokroju Giovinco, nie będziemy mogli przecież nazwać go czołgiem. Klinsi to dostrzega i dobrze wie, że przyszłość jego kadry to chociażby John Brooks (Hertha), Bobby Wood (Union
Berlin, a niebawem HSV) czy Christian Pulisic (BVB).
Niemiecki selekcjoner już niejednokrotnie podejmował niezrozumiałe dla kibiców decyzje, ale ostatecznie wychodziło na to, iż miał rację. MŚ w Brazylii pokazały, że i bez Donovana istnieje życie, a niezbyt
lubiany Jermaine Jones okazał się fantastycznym wzmocnieniem dla reprezentacji. Klinsiemu należy
się zdecydowanie więcej zaufania. Niemniej wyjście z fazy grupowej Copa América to minimum przyzwoitości. Amerykanie mogą nie znieść kolejnego zawodu.
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+ Gra u siebie
Amerykanie mają tendencję do
odnajdywania w sobie dodatkowych pokładów sił na najbardziej
prestiżowe turnieje. Copa América
Centenario można do nich zaliczyć, zwłaszcza że to USA jest
gospodarzem.

- Kontuzje napastników
Jozy Altidore i Aron Jóhannsson
wypadli z turnieju z powodu kontuzji. Cała nadzieja w dobrych
występach Clinta Dempseya
i ewentualnie Bobby'ego Wooda.

REKORDZIŚCI
NAJLEPSZY STRZELEC

Landon Donovan 57
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW

Cobi Jones 164

KADRA

Po odstrzeleniu Donovana stał się naturalnym liderem kadry. Przejął też
opaskę kapitańską, którą utracił następnie rok temu na rzecz Michaela
Bradleya. Przyczynił się do tego m.in.
głośno krytykowany incydent z meczu
U S Open C up pomię dz y S eattle
i Portland. Clint nie utrzymał nerwów na
wodzy po tym jak arbiter wyrzucił z boiska jego kolegę z zespołu. Podszedł
do sędziego, zabrał mu notes i podarł
na strzępy. Musi być niczym człowiek-orkiestra, bowiem na jego barkach
spoczywa cały ciężar ofensywy The
Yanks – zarówno napędzanie akcji jak
i strzelanie goli. Po zdobyciu bramki
najczęściej wskazuje ku niebu, na cześć
swojej zmarłej siostry Jennifer.

TRENER

Jürgen Klinsmann

Licencjonowany piekarz, pilot helikopterów, piłkarz i trener. Był jednym
z najskuteczniejszych napastników lat
90-tych. Dziś Klinsmann dive kojarzony jest z rodzajem cieszynki, a nie
perfidnym padem z MŚ 1990. Jako selekcjoner zasłynął przeprowadzeniem
rewolucji w reprezentacji Niemiec – odmłodził wtedy skład, zreorganizował
sztab szkoleniowy i postawił na ofensywny futbol. Nie boi się odważnych,
acz kontrowersyjnych, decyzji jak np.
odsunięcie Olivera Khana od pierwszego
składu na MŚ 2006 czy niepowołanie
Landona Donovana na MŚ 2014.
51 lat | Niemiec
Asystenci: Tabaré Ramos
Ricciardi, Andi Herzog i Jason Kreis

zawodnik

klub

pozycja

d. ur.

wartość

m/g

wzrost

Brad Guzan

Aston Villa

BR

09.09.1984

3

42/0

193

Tim Howard

Everton

BR

06.03.1979

2

107/0

191

Ethan Horvath

Molde

BR

09.06.1995

0,6

0/0

194

DeAndre Yedlin

Sunderland

PO

09.07.1993

1,5

31/0

173

John Brooks

Hertha BSC

ŚO

28.01.1993

7

18/2

193

Geoff Cameron

Stoke City

ŚO

11.07.1985

3

39/4

190

Michael Orozco

Club Tijuana

ŚO

07.02.1986

1,5

22/4

180

Matt Besler

Sporting Kansas City

ŚO

11.02.1987

1,2

31/0

183

Steve Birnbaum

DC United

ŚO

23.01.1991

0,75

4/1

188

Edgar Castillo

Monterrey

LO

08.10.1986

1,8

18/0

175

Jermaine Jones

Colorado Rapids

DP

03.11.1981

2,5

58/3

184

Kyle Beckerman

Real Salt Lake City

DP

23.04.1982

0,75

52/1

177

Perry Kitchen

Heart of Midlothian

DP

29.02.1992

0,7

3/0

183

Michael Bradley (C)

Toronto FC

ŚP

31.07.1987

3

113/15

189

Christian Pulisic

Borussia Dortmund

OP

18.09.1998

1

1/0

173

Graham Zusi

Sporting Kansas City

OP

18.08.1986

0,75

33/4

178

Alejandro Bedoya

FC Nantes

OP/PN

29.04.1987

2,5

45/2

182

Clint Dempsey

Seattle Sounders

OP/ŚN

09.03.1983

5

122/49

185

Darlington Nagbe

Portland Timbers

PN

19.07.1990

0,75

5/0

175

Fabian Johnson

Borussia M'gladbach

LN

11.12.1987

7

42/2

183

Gyasi Zardes

Los Angeles Galaxy

ŚN

02.08.1991

2,5

23/3

188

Bobby Wood

Union Berlin

SN

15.11.1992

1,5

16/4

180

Chris Wondolowski

San Jose Earthquakes

ŚN

28.01.1983

0,95

31/10

185

wartość zawodnika wyrażona w mln € na podstawie transfermarkt.pl | m/g – ilość meczów i goli w reprezentacji
PRZEWIDYWANE USTAWIENIE I SKŁAD: 4-1-2-2-1

Guzan - Yedlin, Cameron, Brooks, Johnson - Bradley - Bedoya, Jones - Zardes,
Wood - Dempsey

OSTAT NI E MECZE

Clint Dempsey

27

4:0 Boliwia

Mecz towarzyski

OSIĄGNIĘCIA

1:0 Ekwador

Mecz towarzyski

MUNDIAL: 3. miejsce 1930

1:3 Portoryko

Mecz towarzyski

PUCHAR KONFEDERACJI: 2. miejsce 2009, 3. miejsce 1992, 1999

4:0 Gwatemala

El. do MŚ 2018

2:0 Gwatemala

El. do MŚ 2018

GOLD CUP: 1991, 2002, 2005, 2007, 2013
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KOLUMBIA

RANKING FIFA 4

Marika Zimna
@Marika_1902

Nowa drużyna, stare cele
o dobrym występie na ostatnich Mistrzostwach Świata w 2014 roku, a także niezłej prezentacji
na ubiegłorocznej Copa América, Kolumbia zwiększyła apetyt kibiców na zwycięstwo. Rok 2016
jest jednak wymagający dla tej reprezentacji. Drużyna bierze udział w eliminacjach do Mistrzostw
Świata 2018, zagra na Igrzyskach w Rio, a także w Copa América Centenario. Niewykluczone, iż
przy tak wielu kluczowych spotkaniach selekcjoner będzie rotował składem, aby najważniejsi
zawodnicy pozostawali w pełni sił na najważniejsze starcia.
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„Pekerman musi dokonać wyboru – postawić na wygranie Copy albo dać odpocząć niektórym zawodnikom,
myśląc o meczach eliminacyjnych” – ocenia zawsze krytyczny dziennikarz RCN Radio, Carlos Antonio Vélez.
Z drugiej strony były reprezentant Kolumbii, występujący na Mundialu w USA w roku 1994, Hárold Lozano,
uważa, że głównym celem ekipy Los Cafeteros powinien być właśnie triumf na jubileuszowej edycji Copa
América. Głód sukcesu w tym kraju jest ogromny, bo choć „produkuje” on wielu znakomitych piłkarzy, to
reprezentacja często zawodzi.
Drużyna Pekermana jest mieszanką zawodników ze światowego topu z graczami, o których przeciętny
futbolowy Janusz zapewne nigdy nie słyszał. Pierwszoplanowa postać to oczywiście James Rodríguez,
na którego w czerwcu znów zwrócą się oczy całego świata. Kapitan reprezentacji Kolumbii potrafi udźwignąć na swoich barkach ciężar spotkania i prowadzić drużynę do sukcesów, co udowadniał niejednokrotnie.
Zawodnik Realu Madryt, pomimo nieudanego sezonu w drużynie Królewskich, będzie głównodowodzącym
w reprezentacji Kolumbii. I choć w zespole Los Cafeteros brakuje dziś Falcao, Ibarbo, Jacksona Martíneza
czy Teo Gutiérreza, to James i tak ma komu dogrywać. Carlos Bacca i Juan Cuadrado są tego najlepszymi
przykładami. Natomiast w kolejce za nimi już czekają na swoją szansę inni – młodzi i utalentowani zawodnicy
tacy jak Cardona, Marlos oraz Roger Martínez.
Na papierze najsłabiej wygląda środek pola. Bo o ile w ataku Los Cafeteros mają bogactwo, o tyle w pomocy zbyt różowo nie jest. Większość powołanych przez Pekermana zawodników drugiej linii gra w rodzimej
lidze, a na szczeblu reprezentacyjnym brakuje im doświadczenia. Siłą Kolumbii powinny być więc aspekty takie jak strzały z dystansu (wszyscy pamiętamy przepiękną bramkę Jamesa na Mundialu, a i Edwin
Cardona załadować potrafi) oraz kontry wyprowadzane z pominięciem drugiej linii.
Kolumbijczycy nieco mniej martwią się natomiast o obronę, szczególnie dzięki obsadzie bramki. Co prawda David Ospina w obecnym sezonie głównie siedział na ławce, ale jego obecność podczas CAC i tak jest dla
Kolumbii na wagę złota. Los Cafeteros przez wiele lat nie mieli bramkarza na światowym poziomie, dlatego
na zmiennika Petra Čecha patrzą niemal jak na bohatera narodowego.
W Jeisonie Murillo z kolei Kolumbijczycy upatrują lidera defensywy, po tym jak Mario Yepes zakończył
karierę. Dzięki dobrej grze w Interze wartość stopera wzrosła aż o 10 milionów, a w zespole Neazzurrich
jest on kluczową postacią. W zeszłym roku Jeison został wybrany najlepszym młodym zawodnikiem
Copa América, a także znalazł się w najlepszej jedenastce turnieju. Wspomagany przez Zapatę, Ariasa
i Fabrę, w USA znów będzie miał szansę się wykazać.
Pozostaje pytanie, jak Pekerman wprowadzi nowych zawodników do reprezentacji? Pod jego wodzą Kolumbia
osiąga najlepsze od lat wyniki, ale wcale nie jest powiedziane, iż zmiana pokoleniowa dokona się bezboleśnie.
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+ Ofensywa
Na brak ofensywnej siły reprezentacja Kolumbii narzekać nie może
– Carlos Bacca, James Rodríguez,
Juan Cuadrado, Edwin Cardona...
Genialni zawodnicy, obdarzeni
niezwykłą techniką, potrafiący
świetnie zakończyć akcję.

- Pomoc
Linia pomocy reprezentacji
Kolumbii składa się z Jamesa
Rodrígueza, Carlosa Sáncheza i…
cisza. Reszta nazwisk dla wielu
kibiców może brzmieć całkiem
anonimowo.

REKORDZIŚCI
NAJLEPSZY STRZELEC

Arnoldo Iguarán 25
Radamel Falcao 25
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW

Carlos Valderrama 111

KADRA

Będąc nastolatkiem został najlepszym
strzelcem i zawodnikiem turnieju „Pony
Fútbol”. Być może brzmi to nieco groteskowo, ale w Kolumbii ten turniej ma
swoją renomę. Wielu dzieciaków biorących w nim udział robi potem całkiem
niezłe kariery. Rodríguez szerzej pokazał się światu w lidze argentyńskiej.
Po dobrych występach pisano o nim
„James Bond z Banfield”. Od dziecka
jest też fanem Realu Madryt. Choć swego
czasu uważano Jamesa za gwiazdę jednego turnieju, sam Carlos Valderrama
przyznał, iż według niego James jest
w stanie stać się najlepszym kolumbijskim zawodnikiem w historii. Możliwość
otrzymania takiego miana oraz zerwania
krzywdzącej łatki powinny być dla niego
dodatkową motywacją podczas CAC.
TRENER

José Pekerman

Prowadzi reprezentację Kolumbii od
2012 roku. To właśnie za kadencji
Argentyńczyka Los Cafeteros dotarli na
MŚ w 2014 roku najdalej w całej swojej historii, bo do ćwierćfinału. Został
zresztą za to nagrodzony kolumbijskim obywatelstwem! Trzeba jednak
przyznać, że Don José obejmował
tę drużynę w jej trudnym momencie
– zagubioną i niepoukładaną... Nie brakowało w niej utalentowanych piłkarzy,
ale „dopiero Pekerman dał im mentalność zwycięzców” – tak jego pracę
w Kolumbii ocenił Gabriel Chamas, komentator radia Caracol.
66 lat | Argentyńczyk
Asystent: Néstor Lorenzo

zawodnik

klub

pozycja

d. ur.

wartość

m/g

wzrost

Cristian Bonilla

Atlético Nacional

BR

2.06.1993

0,65

0/0

189

David Ospina

Arsenal

BR

31.08.1988

8

64/0

183

Róbinson Zapata

Independiente Santa Fe

BR

30.09.1978

0,1

3/0

183

Santiago Arias

PSV Eindhoven

PO

13.01.1992

5

21/0

177

Felipe Aguilar

Atlético Nacional

ŚO

20.01.1993

0,5

0/0

190

Stefan Medina

Pachuca

ŚO

14.06.1992

2

4/0

179

Jeison Murillo

Inter Mediolan

ŚO

27.05.1992

18

16/1

182

Yerry Mina

Palmeiras

ŚO

23.09.1994

0,75

0/0

193

Cristián Zapata

AC Milan

ŚO

30.09.1986

2,8

40/0

187

Farid Díaz

Atlético Nacional

LO

20.07.1983

0,7

2/0

170

Frank Fabra

Boca Juniors

LO

22.02.1991

1,6

5/0

173

Carlos Sánchez

Aston Villa

DP

6.02.1986

5

62/0

182

Daniel Torres

Independiente Medellín

DP

15.11.1989

0,95

4/0

183

Guillermo Celis

Atlético Junior

DP/ŚP

8.05.1993

0,65

1/0

178

Sebastián Pérez

Atlético Nacional

ŚP

29.03.1993

1,15

2/1

176

Edwin Cardona

Monterrey

OP

8.12.1992

5,5

14/1

186

Andrés Roa

Deportivo Cali

OP

25.05.1993

0,3

1/0

175

James Rodríguez (C)

Real Madryt

OP

12.07.1991

70

42/14

180

Juan Cuadrado

Juventus

PN

26.05.1988

25

49/5

178

Marlos Moreno

Atlético Nacional

PN/ŚN

20.09.1996

0,65

2/0

173

Carlos Bacca

AC Milan

ŚN

8.09.1986

25

27/11

181

Roger Martínez

Racing Club

ŚN

23.06.1994

1,2

0/0

180

Dayro Moreno

Club Tijuana

ŚN

16.09.1985

2

27/2

178

wartość zawodnika wyrażona w mln € na podstawie transfermarkt.pl | m/g – ilość meczów i goli w reprezentacji
PRZEWIDYWANE USTAWIENIE I SKŁAD: 4-2-3-1

Opsina – Arias, Zapata, Murillo, Fabra – Pérez, Torres – Cuadrado, James, Cardona
– Bacca

OSTAT NI E MECZE

James Rodríguez

3:1 Haiti

Mecz towarzyski

OSIĄGNIĘCIA

3:1 Ekwador

El. do MŚ 2018

COPA AMÉRICA : 1. miejsce 2001

2:3 Boliwia

El. do MŚ 2018

MUNDIAL: ćwierćfinał 2014

0:1 Argentyna

El. do MŚ 2018

1:1 Chile

El. do MŚ 2018

GRUPA A
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KOSTARYKA

RANKING FIFA 25

Krystian Porębski
@woker182

Mieszanka wybuchowa
ewelacja, tak trzeba określić to, co wyprawiali podczas mundialu w 2014 roku reprezentanci
Kostaryki. Teraz po raz kolejny mają okazję namieszać w poważnej stawce.
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Kontuzja Keylora Navasa zachwiała kręgosłupem drużyny. Poza tym w składzie Óscara Ramíreza ponownie za plecami napastnika będzie występował Bryan Ruiz, a na szpicy nieśmiertelny Saborio (na MŚ
się nie pokazał, ale jest istnym kadrowym dinozaurem), oraz jedna z rewelacji mistrzostw sprzed dwóch
lat, Joel Campbell. Ponadto, cała linia pomocy jest dosyć nieprzewidywalna, bo o ile trudno o Borgesie
i Bolañosie powiedzieć, że to zawodnicy światowej klasy, idole młodzieży, o tyle są piłkarzami zdolnymi
do tego, by w każdej chwili odmienić losy meczu. Przebojowość jest ich bezsprzecznym atutem. Być
może Kostarykanie nie są tak stabilni i solidni w pomocy, żeby dominować nad wysokiej klasy rywalami,
jednak posiadają wystarczająco dużo jakości, dzięki której mogą wykorzystywać słabe punkty przeciwnika, wyprowadzając celne i bolesne ciosy z kontry. Trzeba jednak zapytać, czy po ostatnim mundialu,
jest ktokolwiek kto się tego po Kostaryce nie spodziewa?
Bardzo ważna będzie postawa defensywy, która ostatnio działała całkiem nieźle. Kostaryka zazwyczaj nie
traci zbyt wielu bramek, co przeważnie wynika z dobrej współpracy Keylora Navasa z zawodnikami grającymi
tuż przed nim. Teraz wiele będzie zależeć od tego, jak w bramce spisze się Patrick Pemberton, który ze względu
na mnogość kontuzji na tej pozycji nie ma praktycznie żadnej konkurencji. Jego rywale w walce o pierwszy skład
zagrali do tej pory kolejno 5 i... 0 meczów w kadrze. Poza tym do tej ekipy dokooptowano niedawno kolejnych
adeptów, jednak póki co nie poskutkowało to zachwianiem się tylnej formacji. Być może dlatego, że Óscar Ramírez
bardzo podkreśla rolę współpracy poszczególnych piłkarzy w aspektach taktycznych, podobnie jak niegdyś Pinto
– jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W starciach z lepszymi rywalami powinniśmy się spodziewać cierpliwej gry tej ekipy i szybkich ataków, kiedy tylko nadarzy się do tego okazja.
„Okazja” to zresztą bardzo ważne słowo w każdej rozmowie o reprezentacji Kostaryki. Warto więc je podkreślić, bo właśnie ten zespół zbyt często je marnuje. Ewidentnie Los Ticos brakuje snajpera z prawdziwego
zdarzenia. Saborio jest już leciwy, a na horyzoncie nie widać ewentualnego następcy. O miejsce w pierwszym
składzie zapewne powalczy z nim Marcos Urena, który ponownie – nie jest skuteczny, ale oferuje niesamowitą
szybkość, co może przydać się we wcześniej wspominanych kontratakach.
Kostaryka będzie rozgrywać swoje mecze w ramach grupy A, na papierze chyba najbardziej wyrównanej
w całej stawce. Kolejno USA, Kolumbia oraz Paragwaj to ekipy, które mają swoje problemy, przechodzą mniejsze lub większe zmiany i przez to pozostają w zasięgu podopiecznych Ramíreza. A skoro na CAC liczy się każdy
punkcik, każdy gol, to skład pełen zawodników wyróżniających się pozytywną agresją nie powinien być skreślany.
Kostaryka oczywiście murowanym faworytem do awansu nie jest, ale pokazała już, że w roli outsidera czuje się znakomicie. W końcu podczas mundialu zajęła pierwsze miejsce w grupie, walcząc
z Urugwajem, Włochami i Anglią. Nie przegrała przy tym żadnego meczu, choć jej piłkarze w przytłaczającej większości nie są wielkimi gwiazdami nawet w krajach amerykańskich. Ba, przeciętnemu
europejczykowi ich nazwiska (z ledwie kilkoma wyjątkami) nic nie powiedzą - to poprzez kolektywną
grę potrafią sprawić spore problemy. Czy i tym razem, nawet mimo braku największej gwiazdy, wejdą
jak piasek w tryby machiny zwanej „Copa América Centenario”?

¡OLÉ! | COPA AMÉRICA CENTENARIO 2016
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+ Zgranie
Choć większość zawodników
Kostaryki występuje poza granicami, to w kadrze grają już od wielu
lat i doskonale się znają, dzięki
czemu prezentują się znacznie lepiej niż mogłoby się wydawać.

- Skuteczność
Nawet jeśli Kostaryka wygrywa,
często dokonuje tego różnicą
jednej bramki. Czasami przez ten
minimalizm wymykają się im
ważne punkty.

REKORDZIŚCI
NAJLEPSZY STRZELEC

Rolando Fonseca 47
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW

Walter Centeno 137

KADRA

Dramat Keylora Navasa spowodował,
że rolę postaci numer jeden przejmuje Bryan Ruiz. Obok zawodnika
lizbońskiego Sportingu, w ataku pierwsze skrzypce może grać również Joel
Campbell, a swoje trzy grosze zapewne
dorzuci Celso Borges. My stawiamy jednak na tego bardziej doświadczonego
piłkarza, który dla kadry narodowej
strzelił już 20 goli. Zaliczył też wiele
świetnych występów, jak choćby ten
z Włochami z MŚ 2014. W odróżnieniu
od Navasa czy Campbella nie grał nigdy
klubie z najwyższej półki, jednak Gent,
Fulham, Twente, PSV i Sporting to także
bardzo dobry dorobek, zwłaszcza, że
piłkarz ten nie schodzi poniżej pewnego, przyzwoitego poziomu. Może być
ostoją reprezentacji, zresztą jest też jej
kapitanem .
TRENER

Óscar Ramírez

Obecny selekcjoner jest znacznie bardziej doświadczonym piłkarzem niż
szkoleniowcem. Dwukrotnie obejmował
jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Kostaryce, Alajuelense, natomiast
jako zawodnik występował w drugim gigancie z tego kraju, Deportivo Saprissie.
Kostarykańskie realia zna więc jak mało
kto, ale czy to wystarczy, aby nawiązać
do świetnych występów tej kadry pod
wodzą Pinto? Wielkiej rewolucji w zespole nie zrobił. Największą zmianą jest
brak 80-krotnego reprezentanta kraju,
a także naszego dobrego znajomego
z Ekstraklasy, Júniora Díaza.
51 lat | Kostarykanin
Asystent: Luis Marin

zawodnik

klub

pozycja

d. ur.

wartość

m/g

wzrost

Danny Carvajal

Deportivo Saprissa

BR

8.01.1989

0,3

0/0

188

Patrick Pemberton

LD Alajuelense

BR

24.04.1982

0,4

25/0

178

Leonel Moreira

CS Herediano

BR

02.04.1990

0,3

5/0

179

Cristian Gamboa

West Brom

PO

24.10.1989

2

43/1

175

José Salvatierra

LD Alajuelense

PO

10.10.1989

0,3

26/0

180

Kendall Watson

Vancouver Whitecaps

ŚO

1.01.1988

0,6

5/1

196

Óscar Duarte

Espanyol

ŚO

3.06.1989

2

21/2

186

Jhonny Acosta

LD Alajuelense

ŚO

21.07.1983

0,275

37/1

175

Michael Umaña

Persepolis FC

ŚO/PO

16.07.1982

0,25

91/1

178

Ronald Matarrita

New York City

LO/LP

9.07.1994

0,3

1/0

175

Bryan Oviedo

Everton

LO

18.02.1990

3

28/1

172

Franscisco Calvo

Deportivo Saprissa

LO

08.07.1992

0,3

11/0

180

Yeltsin Tejeda

Évian

DP

17.03.1992

1,25

34/0

179

Randall Azofeifa

CS Herediano

DP

30.12.1984

0,45

37/1

182

Esteban Granados

CS Herediano

DP

25.10.1985

0,325

13/0

183

Celso Borges

Deportivo de La Coruña

ŚP

27.05.1988

3

86/19

184

Bryan Ruíz

Sporting CP

OP/LN

18.08.1985

6

85/20

188

Christian Bolaños

Vancouver Whitecaps

PN/LN

17.05.1984

0,55

61/2

178

Joel Campbell

Arsenal

PN

26.06.1992

8

51/10

178

Johan Venegas

Montreal Impact

PN/LN

27.11.1988

0,45

20/4

182

Marcos Urena

Midtjylland

ŚN

05.03.1990

0,5

36/9

179

Álvaro Saborío

DC United

ŚN

25.03.1982

0,6

104/34

183

Johnny Woodly

AD Carmelita

ŚN

27.07.1980

0,2

0/0

187

wartość zawodnika wyrażona w mln € na podstawie transfermarkt.pl | m/g – ilość meczów i goli w reprezentacji
PRZEWIDYWANE USTAWIENIE I SKŁAD: 5-4-1

Pemberton – Gamboa, Acosta, Duarte, Watson, Matarrita – Borges, Campbell,
Bolaños, Ruiz - Saborio

OSTAT NI E MECZE

Bryan Ruiz

31

2:1 Wenezuela

Mecz towarzyski

OSIĄGNIĘCIA

3:0 Jamajka

El. do MŚ 2018

MUNDIAL: 1/4 FINAŁU 2014

1:1 Jamajka

El. do MŚ 2018

ZŁOTY PUCHAR CONCACAF: 1. MIEJSCE 1963, 1969, 1989

1:0 Wenezuela

El. do MŚ 2018

1:0 Nikaragua

El. do MŚ 2018

COPA CENTROAMERICANA: 1. MIEJSCE 1991, 1997, 1999, 2003, 2005,
2007, 2013, 2014
MISTRZOSTWA CCCF: 1. MIEJSCE 1941, 1946, 1948, 1953, 1955, 1960, 1961
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PARAGWAJ

RANKING FIFA 39

Maciej Durka
@mcj_du

Powrót na właściwe tory
o krótkim kryzysie w czasie eliminacji do mundialu 2014 reprezentacja Paragwaju wraca na swoje
miejsce w kontynentalnej hierarchii. Od kiedy dowodzi nią Ramón Díaz, Los Guaraníes znów są
drużyną, która potrafi napsuć krwi każdemu rywalowi. Argentyński szkoleniowiec powoli, ale konsekwentnie wprowadza do niej nowych piłkarzy. Zmiana pokoleniowa była tu konieczna i wygląda
na to, że najgorsze już za Paragwajem.
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O tym, że El Pelado nie boi się stawiać na piłkarzy nowej generacji świadczy powołanie dla 18-letniego Blasa
Riverosa. Ten lewy obrońca robił w ostatnich miesiącach furorę w barwach Olimpii Asunción. Interesowała
się nim Benfica, ale ostatecznie podpisał kontrakt z FC Basel. Do Stanów Zjednoczonych poleci także klubowy
kolega Riverosa, 21-letni Robert Piris Da Motta, który w tej samej drużynie rządzi w środku pola. Tegoroczna
Copa América będzie dla nich tylko przetarciem przed wejściem na dobre do kadry, ale Díaz na pewno nie
powołał ich jedynie po to, żeby oglądali mecze z ławki.
Kolejne dwa nazwiska, które zwracają uwagę to Juan Manuel Iturbe i Antonio Sanabria. Co ciekawe, ten
drugi pierwotnie został skreślony z listy powołanych, ale kontuzja Roque Santa Cruza otworzyła mu na nowo
drzwi do reprezentacji. Toni ma za sobą świetny sezon w Sportingu Gijón, dlatego początkowe odsunięcie go
od kadry przez Díaza wzbudziło w Paragwaju sporo kontrowersji, tym bardziej, że znalazł się w niej właśnie
Iturbe – transferowy niewypał AS Romy i ostatnio również Bournemouth. Selekcjoner swego czasu uparł
się, by przekonać urodzonego w Argentynie, przebojowego mikrusa do gry dla Paragwaju (skąd pochodzą
jego rodzice) i dopiął swego. Iturbe dołączył w ten sposób do całkiem długiej listy naturalizados, występujących w barwach Guarani. W ostatnich latach podobną drogą podążyli Lucas Barrios, Jonathan Fabbro, Raúl
Bobadilla, czy też Néstor Ortigoza, którego z turnieju wyeliminowała kontuzja.
Teraz tacy zawodnicy Derlis González, Jorge Benítez, Edgar Benítez i Dario Lezcano mają być rozwiązaniem na problemy Paragwaju w ataku. Przez lata ta pozycja należała do Nelsona Valdeza, Roque Santa Cruza
i Lucasa Barriosa. Choć trudno podważyć klasę tych napastników, to jednak nie gwarantowali oni zagrożenia
w polu karnym rywala i byli dość przewidywalni. Z tej trójki ostał się tylko napastnik Seattle Sounders. Roque
co prawda zdążyłby się wykurować, ale sztab szkoleniowy postanowił, iż lepiej będzie postawić na tych, co
w pełni przepracują okres przygotowawczy. Natomiast Barrios, po konsultacjach z trenerem sam zdecydował,
że odda miejsce tym, którzy są w lepszej formie i wróci na jesieni na eliminacje do MŚ w Rosji. Wniosek nasuwa
się sam – u Díaza za samo nazwisko nie pograsz.
Co ciekawe, selekcjoner La Albirroja powołał łącznie aż siedmiu napastników i skrzydłowych. Jest w czym
wybierać, a biorąc pod uwagę fakt, iż lubi dostosować grę pod każdego rywala, szansę może dostać każdy
z nich. Zagadką pozostaje więc styl gry jaki zaprezentują jego podopieczni, chociaż raczej nie należy spodziewać się, by w meczach z silniejszymi rywalami El Pelado porzucił ten typowo paragwajski, polegający na
zagęszczonej obronie i wysokim pressingu.
Jak taka mieszanka doświadczenia i świeżości zaprezentuje się w USA? Paragwaj jest w stanie zajść wysoko.
W końcu w 2011 zajął drugie, a w 2015 czwarte miejsce, mimo że odniósł zaledwie jedno zwycięstwo i to wymęczone
1:0 ze skromną Jamajką rok temu. W Argentynie przed pięcioma laty, prowadzeni wówczas przez Gerardo Martino
– aktualnego selekcjonera Albicelestes – wyszli z grupy trzykrotnie remisując, a następnie czołgając się do karnych.
Nic tak dobrze nie charakteryzuje paragwajskiej reprezentacji jak właśnie te wyniki z poprzednich turniejów.

¡OLÉ! | COPA AMÉRICA CENTENARIO 2016

GRUPA A

ATUT / SŁABOŚĆ

+ Obrona
Paragwaj zawsze słynął z solidnej
defensywny i teraz także to ma
być główna siła ekipy Díaza. Dwie
linie po czterech zawodników mają
zagęścić środek i tym samym wytrącić rywala z rytmu. 6 straconych
goli w 6 meczach eliminacji do MŚ
to też nie najgorszy wynik, biorąc
pod uwagę, że Paragwaj grał już
z Brazylią i Argentyną.

- Kreatywność

Drużyna stwarza mało sytuacji
i strzela mało goli, grając dość prostą piłkę w ofensywie. Być może,
paradoksalnie, brak doświadczonych Barriosa i Santa Cruza oraz
obecność młodych, przebojowych
graczy zmusi trenera do szukania
innych pomysłów.

REKORDZIŚCI
NAJLEPSZY STRZELEC

Roque Santa Cruz 32
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW

Paulo Da Silva 133

KADRA

W grudniu został wybrany najlepszym
paragwajskim piłkarzem 2015 roku. Ma
dopiero 22 lata, ale jest podstawowym
zawodnikiem reprezentacji. Poprzednią
edycję Copa América zaczął na ławce
rezerwowych, lecz już w ćwierćfinale
to on wykonywał rzut karny przeciwko
Brazylii na 1:1 oraz ten decydujący o zwycięstwie w serii jedenastek. W Europie
zrobiło się o nim głośno, gdy reprezentując FC Basel strzelił gola Realowi na
Bernabéu. Derlis może grać na kilku pozycjach w ataku. Jest szybki, zwinny i ma
dobry strzał. Obecnie gra w Dynamie
Kijów, z którym zdobył mistrzostwo
Ukrainy.
TRENER

Ramón Díaz

Dla Díaza praca na stanowisku selekcjonera Paragwaju to pierwsze
doświadczenie w futbolu reprezentacyjnym. Jest doskonale znaną postacią
w Argentynie i najbardziej utytułowanym trenerem w historii River, z którym
zdobywał Copa Libertadores i kilkakrotnie mistrzostwo kraju. Ma bardzo silną
osobowość i jest znany z ciętego, kontrowersyjnego języka. Reprezentację
Paragwaju przejął w grudniu 2014
i idzie mu całkiem nieźle, mimo że jego
kandydatura spotykała się ze sporym
sprzeciwem. Na poprzedniej Copa
América osiągnął więcej niż oczekiwano (półfinał), a po 6 kolejkach eliminacji
do MŚ można przewidywać, że jego zespół będzie się liczył w walce o awans.
56 lat | Argentyńczyk
Asystenci: Emiliano Díaz,
Andrés Silvera

zawodnik

klub

pozycja

d. ur.

wartość

m/g

wzrost

Justo Villar

Colo Colo

BR

30.06.1977

0,25

114/0

180

Antony Silva

Cerro Porteño

BR

27.02.1984

0,9

14/0

190

Diego Barreto

Olimpia

BR

16.07.1981

0,25

13/0

183

Iván Piris

Udinese

PO/ŚO

10.03.1989

2,1

23/0

174

Bruno Valdez

Cerro Porteño

PO/ŚO

6.10.1992

b/d

10/0

183

Gustavo Gomez

Lanús

ŚO

6.05.1993

1,75

13/2

186

Paulo Da Silva (C)

Toluca

ŚO

1.02.1980

1

132/2

184

Fabián Balbuena

Corinthians

ŚO

23.08.1991

b.d

3/0

190

Miguél Samudio

América

LO

24.08.1986

2

32/1

175

Blás Riveros

Olimpia

LO

16.04.1998

b/d

0/0

177

Celso Ortíz

AZ Alkmaar

DP/ŚP

26.01.1989

2

8/0

175

Robert Piris Da Motta

Olimpia

DP/ŚP

26.07.1994

b/d

0/0

178

Víctor Ayala

Lanús

DP

1.01.1988

1,6

17/0

177

Juan Rodrigo Rojas

Cerro Porteño

ŚP

9.04.1988

1

6/0

179

Óscar Romero

Racing Club

OP

4.07.1992

3,7

17/1

176

Miguel Almirón

Lanús

OP

13.11.1993

0,8

1/0

176

Juan Iturbe

Bournemouth

PN/LN

4.06.1993

15

1/0

172

Darío Lezcano

Ingolstadt

ŚN/OP

30.06.1990

3

5/4

178

Derlis González

Basel

ŚN/LN

23.03.1994

9

20/3

172

Nelson Haedo Valdez

Seattle Sounders

ŚN

28.11.1983

1

74/13

178

Edgar Benítez

Querétaro

ŚN/LN

8.11.1987

1,8

53/8

176

Antonio Sanabria

Sporting Gijón

ŚN

4.03.1996

7,5

5/0

181

Jorge Benítez

Cruz Azul

ŚN

2.09.1992

3

5/1

182

wartość zawodnika wyrażona w mln € na podstawie transfermarkt.pl | m/g – ilość meczów i goli w reprezentacji
PRZEWIDYWANE USTAWIENIE I SKŁAD: 4-4-2

Villar – Valdez, Da Silva, Gomez, Samudio – Derlis, Ortiz, Rojas, E. Benitez - Lezcano,
J. Benitez

OSTAT NI E MECZE

Derlis González

1:0 Meksyk

Mecz towarzyski

OSIĄGNIĘCIA

2:2 Brazylia

El. do MŚ 2018

COPA AMÉRICA : 1. miejsce 1953 i 1979,

2:2 Ekwador

El. do MŚ 2018

2. miejsce 1922, 1929, 1947, 1949, 1963, 2011

2:1 Boliwia

El. do MŚ 2018

1:0 Peru

El. do MŚ 2018
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IGRZYSKA OLIMPIJSKIE: srebro 2004
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BRAZYLIA

RANKING FIFA 7

Mariusz Bielski
@B_Maniek

Na odwyku
adne statystyki nie odzwierciedlają tego, jak ważną postacią dla reprezentacji Brazylii jest Neymar.
Nie wystarczy liczba goli czy asyst napastnika, ani nawet częstotliwość, z jaką zalicza kolejne z nich.
To po prostu trudno krótko i dobrze opisać. Neymar jednak na Copa Centenario nie pojedzie, co
zapewne odbije się na dyspozycji Canarinhos.
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Pewnym pocieszeniem dla Brazylijczyków może być natomiast fakt, iż Seleção ostatnimi czasy i tak często
grała bez swojego lidera. Zawodnik Barcelony wystąpił bowiem jedynie w 10 z ostatnich 16 spotkań reprezentacji, chociaż i tego z Kostaryką w zasadzie również moglibyśmy nie liczyć, bo na murawie przebywał
8 minut. W tym miejscu należy jednak postawić pytanie – czy piłkarze Seleção są gotowi mentalnie, by
odnieść sukces na turnieju bez swojego lidera?
Podczas poprzedniego Copa América wykluczenie Neymara okazało się dla Canarinhos gwoździem
do trumny. Nikt nie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności za ofensywne poczynania zespołu, a jego
kreatywność spadła z taką mocą, jakby to nagle pomnik Jezusa na górze Corcovado zawalił się i sturlał na
sam dół. Brazylia ledwo co wygrała z Wenezuelą, ale po wyjściu z grupy poprzeczka została zawieszona
dla nich zbyt wysoko, choć to akurat można jeszcze wytłumaczyć absencjami. Obecna statystyka jest
jednak bezlitosna, bo z ostatnich 5 meczów bez wychowanka Santosu w składzie, Seleção wygrała jedynie
2, oba z wyżej wymienionym, niemal najsłabszym na kontynencie przeciwnikiem.
Jak po roku na ten problem reaguje Dunga? Po wstępnych powołaniach wydawało się, że przede
wszystkim stara się zapewnić drużynie więcej opcji taktycznych. To między innymi dlatego odkurzył ostatnio Jonasa, który rozegrał w Benfice sezon życia, czy też bardziej zaufał Douglasowi Coscie z Bayernu.
Niespełna rok temu ich miejsca zajmowali zawodnicy tacy jak Robinho, Diego Tardelli oraz Everton Ribeiro.
Dunga mógł więc pluć sobie w brodę, bo gdy zabrakło Neymara, jego zespół stał się jednowymiarowy,
rażąco nieskuteczny i brzydki. Ostatecznie jednak świetny Jonas na turniej pojedzie tylko dlatego, że brazylijski Aduriz doznał kontuzji. Dunga nie zabrał natomiast wielu innych znakomitych graczy.
Nie dziwi więc, że dywagacje dotyczące wyborów personalnych szkoleniowca Canarinhos znów przybrały na sile. Kibice, nie tylko w Kraju Kawy, debatują nad słusznością odstawienia Thiago Silvy oraz Davida
Luiza kosztem powoływania Gila i Caio, odsunięcia Alexa Sandro, Allana, Firmino, by w ich miejsce zabrać
do USA Douglasa Santosa, Eliasa oraz Renato Augusto, który podobnie jak Gil gra w Chinach. Niesmak
budzi też kwestia dalszej roli Marcelo w reprezentacji, choć to akurat temat rzeka… Podobne dziwne decyzje selekcjonera można wymieniać jeszcze dłużej. Broni go jedynie argument, według którego postawił
na niektórych zawodników (D. Santosa czy Gabigola), aby ci lepiej przygotowali się do Igrzysk Olimpijskich
w Brazylii, gdzie zapewne również zagrają. Dunga twierdzi także, iż według niego kadra narodowa ma
być możliwie najlepszą drużyną, a nie zbiorem największych indywidualności, ale z drugiej strony sam
przecież ciągle rotuje nazwiskami.
Jaki z tego wszystkiego płynie wniosek? Już teraz w Brazylii głośno mówi się o możliwych następcach
Dungi. Faworytem pozostaje Tite z Corinthiansu, choć CBF zarzeka się, że wyniki z czerwcowego turnieju
nie sprawią, iż obecny selekcjoner zostanie zwolniony. Ile w tym prawdy? Cóż, nie wiadomo. Jeśli Brazylia
przegra z kretesem, to kto wie, czy związek nie powie mu „adeus!”
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+ Indywidualności
Dunga nie wziął na CAC kilku
ważnych zawodników, ale i tak
w kadrze znaleźli się Willian,
Coutinho, Lucas Lima, Jonas,
Lucas Moura, P.H. Ganso, Gabigol…
Jest w czym rzeźbić.

- Defensywa
2 czyste konta w 12 ostatnich meczach. Nie ma się jednak co dziwić,
skoro Dunga zmienia obrońców jak
rękawiczki zamiast z nimi dłużej
popracować.

REKORDZIŚCI
NAJLEPSZY STRZELEC

Pelé 77
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW

Cafu 142

KADRA

Są takie momenty kiedy zastanawiasz
się, czy Alves to jeszcze piłkarz, czy już
głównie celebryta, w złym tego słowa
znaczeniu. Dani jaki jest, każdy widzi., ale
prawy obrońca wciąż potrafi zagrać koncertowo, zabiegać na śmierć na prawym
skrzydle, a gdy trzeba to jeszcze dobić
asystą z dośrodkowania. Z kadry Brazylii
jadącej na CAC to on jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem, grającym
na najwyższym poziomie. Na Daniego
spada więc duża odpowiedzialność
w kwestii dowodzenia zespołem, a że on
układu nerwowego nie posiada, to presji
się nie boi. Gdyby jeszcze tylko miał nieco
lepszych kolegów obok siebie...
TRENER

Dunga

Jego poprzednia kadencja skończyła się
fatalnie, druga wcale nie przebiega lepiej.
Dunga sporo kombinuje poza boiskiem
i są to ciekawe pomysły, na przykład zapraszanie legend brazylijskiego futbolu
na zgrupowania, by oni natchnęli obecnych graczy i zbudowali lepszą atmosferę,
czy połączenie sztabów z reprezentacją
olimpijską, co ma pomóc w przygotowaniach do Igrzysk. Wciąż jednak podejmuje
dziwne decyzje personalne oraz taktyczne. W całym tym szaleństwie niestety
nie znalazł jeszcze metody. - Dunga nie
szanuje drużyn z 1982 i 1986 roku i myśli,
że Brazylia zdobyła mistrzostwo świata
w 1994, bo grała z trzema defensywnymi pomocnikami - podsumowywali jego
pracę dziennikarze portalu goal.com po
Copa América w Chile.
52 lata | Brazylijczyk
Asystent: Rogério Ceni

zawodnik

klub

pozycja

d. ur.

wartość

m/g

wzrost

Diego Alves

Valencia

BR

24.06.1985

6

9/0

187

Alisson

Internacional

BR

2.10.1992

7

4/0

193

Marcelo Grohe

Grêmio

BR

13.01.1987

4

2/0

188

Dani Alves

Barcelona

PO

6.05.1983

9

88/6

172

Fabinho

AS Monaco

PO

23.10.1993

15

3/0

188

Marquinhos

PSG

PO/ŚO

14.05.1994

30

9/0

183

Miranda (C)

Inter Mediolan

ŚO

7.09.1984

16

28/0

186

Gil

Shandong Luneng

ŚO

12.06.1987

5,5

5/0

192

Rodrigo Caio

São Paulo

ŚO

17.08.1993

6

0/0

182

Filipe Luís

Atlético Madryt

LO

9.08.1985

15

22/1

182

Douglas Santos

Atlético Mineiro

LO

22.03.1994

6

0/0

173

Walace

Grêmio

DP

04.04.1995

6,5

3/0

188

Casemiro

Real Madryt

DP

23.02.1992

16

9/0

184

Elias

Corinthians

ŚP

16.05.1985

7

31/0

173

Coutinho

Liverpool

OP

12.06.1992

32

13/1

171

Renato Augusto

Beijing Guoan

OP

8.02.1988

7,5

6/2

186

Lucas Lima

Santos

OP

9.07.1990

9

7/1

175

P.H. Ganso

São Paulo

OP

12.09.1989

9

8/0

184

Willian

Chelsea

OP/PN

9.08.1988

32

33/6

175

Lucas Moura

PSG

PN

13.08.1992

35

34/4

172

Hulk

Zenit Sankt Petersburg

PN

25.07.1986

37

45/11

180

Gabigol

Santos

LN/ŚN

30.08.1996

15

0/0

176

Jonas

Benfica

ŚN/OP

1.04.1984

11

8/2

181

wartość zawodnika wyrażona w mln € na podstawie transfermarkt.pl | m/g – ilość meczów i goli w reprezentacji
PRZEWIDYWANE USTAWIENIE I SKŁAD: 4-3-3

Alisson - Dani Alves, Gil, Miranda, Filipe Luis - Casemiro, Elias, Renato Augusto Willian, Jonas, Coutinho

OSTAT NI E MECZE

Dani Alves

35

2:0 Panama

Mecz towarzyski

OSIĄGNIĘCIA

3:0 Peru

El. MŚ 2018

- MUNDIAL:  1958, 1962, 1970, 1994, 2002

2:2 Urugwaj

El. MŚ 2018

- PUCHAR KONFEDERACJI: 1997, 2005, 2009, 2013

2:2 Paragwaj

El. MŚ 2018

1:1

El. MŚ 2018

Argentyna

- COPA AMÉRICA: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007
- MISTRZOSTWA PANAMERYKAŃSKIE:  1952, 1956
- IGRZYSKA OLIMPIJSKIE: SREBRO – 1984, 1988, 201, BRĄZ – 1996, 2008

GRUPA B

OLEMAGAZYN.PL

EKWADOR

RANKING FIFA 12

Tomasz Pietrzyk
@tomek2648

Kiedy jak nie dziś?
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ówisz „Ekwador”, myślisz – „porażka Polski na mistrzostwach w Niemczech”. Faktycznie, od rozczarowania w Gelsenkirchen niewiele dowiedzieliśmy się o ekwadorskim futbolu. Tym bardziej,
że właśnie mija bezowocna dekada reprezentacji, której wróżyliśmy namieszanie w południowoamerykańskiej hierarchii.
Nic podobnego nie miało miejsca. La Tri nie wytrzymuje ciśnienia międzynarodowych turniejów. Od 2006 r.
w trzech czempionatach kończyli na fazie grupowej, a na jeden w ogóle się nie dostali. Przed zbliżającą się
Copa América Centenario obudziła się jednak nadzieja. Ekwador fantastycznie wszedł w eliminacje do rosyjskiego mundialu, na przywitanie wygrywając w Buenos Aires 2:0 z Argentyną. Piłkarze Gustavo Quinterosa
pierwszy raz w historii ograli Albicelestes na wyjeździe, przy okazji podbijając twierdzę Argentyńczyków, El
Monumental, po 22 latach prób całego kontynentu. Szli za ciosem pokonując kolejnych trzech przeciwników. Niewiele brakowało, a wyrównaliby rekord pięciu zwycięstw w pięciu pierwszych kolejkach eliminacji
do MŚ, który także należał do Argentyny. To musiało dać impuls kibicom oraz im samym.
Nie byłoby podstaw do entuzjazmu bez selekcjonera. Gustavo Quinteros w Ekwadorze jest niemal synonimem sukcesu. Pod jego rządami Emelec odjechał konkurencji na kilka dystansów w ekwadorskiej Serie
A, więc tylko on mógł posprzątać bałagan po Reinaldo Ruedzie i Sixto Vizuedzie. Bez czystek, postawił na
metamorfozę naturalną. „Trzeba powoływać najlepszych i wtedy zmiana pokoleniowa dokona się samoistnie. Nie powinno się wymuszać zmian; czas to czynnik przybliżający zawodników do pierwszego składu”
– analizował selekcjoner. Jemu też nadaje się przymioty rewolucjonisty ekwadorskiego futbolu. To dzięki
niemu La Tri wzbogacili się o radarową technologię GPSports, stosowaną przez ok. 150 klientów na świecie.
Do kubła wywalono koncepcję poprzednich selekcjonerów. Rueda, a wcześniej Luis Suárez i Hernán
Gómez budowali reprezentację defensywną, co nie zazębia się z filozofią Quinterosa. „Ideę zaprezentowałem już w Emelecu” – przypomina Argentyńczyk. La Tri zakłada agresywny pressing od napastników
po obrońców. Przyjmując futbolówkę, momentalnie zespołowo rusza na rywala. Powstałe luki wykorzystują skrzydłowi, także schodząc do środka. W kontratakach Ekwadorczycy zgrywają piłkę maksymalnie
na dwa-trzy kontakty, za czym nie nadążają przeciwnicy – to bodaj ich największy atut. Wciąż jednak
nie wynaleziono lekarstwa na kiepską defensywę. Ekwadorscy obrońcy są wolni i słabo przewidują; tego
Quinteros nie zdążył wyleczyć przed poprzednią Copa América.
Najlepsi wykonawcy? To Antonio i Énner Valencia, Fidel, Bolaños, Ayoví i Montero. Wszyscy oni powinni stanowić o sile reprezentacji, Ci zawodnicy są ponadto w najlepszym wieku i co ważne grają w ligach
znacznie mocniejszych niż ekwadorska: brazylijskiej, meksykańskiej, angielskiej (kolejność przypadkowa).
Niepowetowaną stratą będzie natomiast brak Felipe Caicedo. Felipao błyszczał w kwalifikacjach MŚ 2018,
nieźle radził sobie także w Espanyolu w La Liga, ale kontuzja pozbawiła go możliwości udziału w CAC.
Potencjał La Tri pozwala myśleć obiecująco o amerykańskim czempionacie. Jedynymi grupowym rywalami, od których Ekwador odstaje, są Brazylijczycy. Pamiętajmy jednak, że Canarinhos cegła po cegle
burzą swoją potęgę. „Wygramy Copę, awansujemy na mundial, pokonamy Brazylię i Argentynę… łatwo
mówić. O ćwierćfinale pomyślimy dopiero, kiedy zagramy jak na początku eliminacji” – studzi głowy
Quinteros, świadomy, że albo to osiągnie, albo przepadnie jak poprzednicy.
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+ Ofensywna gra
Świadomi defensywnych słabości
Ekwadorczycy ochoczo stawiają
na atak. Mają kim straszyć rywali
– Valencia, Fidel, Bolaños, Montero
i Ayoví łącznie dali kadrze 46 goli
i 23 asysty.

- Brak Caicedo
Strzelał bramki w każdym z wygranych przez Ekwador meczów
eliminacyjnych. Od momentu
kontuzji Felipao, La Tri jeszcze nie
wygrali.

REKORDZIŚCI
NAJLEPSZY STRZELEC

Augustín Delgado 31
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW

Iván Hurtado 168

KADRA

Młody Énner piłkarskie lekcje odbierał
na ulicy. Nie miał grosza przy duszy,
w pierwszym poważnym klubie, to
jest Emelecu, spał w sfatygowanych
stadionowych pomieszczeniach; czasami nie wystarczało mu na jedzenie.
Skoncentrowany na sukcesie wybił się
do reprezentacji, tyle że selekcjoner
Reinaldo Rueda zwątpił w jego potencjał. Dalsze losy naszego bohatera,
włącznie z transferem do West Hamu,
już znamy. Warto też sprostować plotki
krążące wokół niego. Énner nie jest spokrewniony z defensorem Manchesteru
United, Antonio, którego zdetronizował
w ekwadorskim futbolu, jeśli chodzi
o miano największej gwiazdy. Zatem, parafrazując polskie powiedzenie: zamienił
stryjek Valencię na… Valencię!
TRENER

Gustavo Quinteros

Wchodząc do ekwadorskiej szatni, na
dzień dobry zderzył się z konfliktem grubych ryb po mundialowej wtopie. Kredyt
zaufania dostał na tyle duży, że nie stracił posady po kolejnym rozczarowaniu
w zeszłorocznej Copa América. Zresztą,
tak naprawdę nie było powodów do
zwolnienia selekcjonera – w Chile La Tri
polegli, ale pokazali że „to nie przeciwnik
wygrywa, tylko Ekwador przegrywa”.
Quinteros-piłkarz pierwsze kroki stawiał
w obronie Newell’s Old Boys, ale w rodzimej Argentynie przepadł. Musiał porzucić
studia na uniwersytecie w Rosario i ratować karierę w Boliwii, której barwy później
reprezentował. Wszystko dzięki… żonie. To
jej zawdzięcza boliwijski paszport
51 lat | Argentyńczyk/Boliwijczyk
Asystent: Emmanuel Depaoli

zawodnik

klub

pozycja

d. ur.

wartość

m/g

wzrost

Alexander Domínguez

LDU Quito

BR

5.06.1987

2

36/0

193

Esteban Dreer

CS Emelec

BR

11.11.1981

1,6

1/0

185

Máximo Banguera

Barcelona (ECU)

BR

16.12.1985

1,3

27/0

187

Antonio Valencia

Manchester United

PO

4.08.1985

8

80/8

179

Juan Carlos Paredes

Watford

PO

8.07.1987

2

58/0

178

Frickson Erazo

Atlético Mineiro

ŚO

5.05.1988

3,5

57/2

192

Gabriel Achilier

CS Emelec

ŚO

24.03.1985

1,6

36/0

183

Arturo Mina

Independiente del Valle

ŚO

8.10.1990

1,2

7/0

188

Robert Arboleda

Universidad Cátolica (ECU)

ŚO

22.10.1991

1

0/0

178

Wálter Ayoví (C)

Monterrey

LO

11.08.1979

1

111/8

171

Cristian Ramírez

Ferencváros

LO

12.08.1994

1

4/0

173

Carlos Gruezo

FC Dallas

DP

19.04.1995

1,25

10/0

171

Pedro Larrea

CD El Nacional

DP

21.05.1986

0,9

0/0

173

Christian Noboa

FK Rostów

ŚP

9.04.1985

6

63/3

183

Fernando Gaibor

CS Emelec

ŚP

8.10.1991

1,2

3/0

179

Juan Cazares

Atlético Mineiro

OP

3.04.1992

3

12/1

171

Ángel Mena

CS Emelec

PN

21.01.1988

2,2

6/1

168

Michael Arroyo

Club América

PN

23.04.1987

2

25/4

182

Jefferson Montero

Swansea

LN

1.09.1989

5,5

55/10

173

Fidel Martínez

UNAM Pumas

LN

15.02.1990

3,8

23/7

176

Jaime Ayoví

Godoy Cruz

ŚN

21.02.1988

3,2

34/9

186

Miler Bolaños

Grêmio

ŚN

1.06.1990

4

12/6

170

Énner Valencia

West Ham United

ŚN

4.11.1989

11

24/14

174

wartość zawodnika wyrażona w mln € na podstawie transfermarkt.pl | m/g – ilość meczów i goli w reprezentacji
PRZEWIDYWANE USTAWIENIE I SKŁAD: 4-4-2

Domínguez - A.Valencia, Achilier, Erazo, Ayoví - Bolaños, Noboa, Guezo, Montero Valencia, Mena

OSTAT NI E MECZE

Énner Valencia

1:0 USA

Mecz towarzyski

OSIĄGNIĘCIA

3:1 Kolumbia

El. MŚ 2018

MUNDIAL: 2006 (1/8), 2014 (FG.)

2:2 Paragwaj

El. MŚ 2018

COPA AMÉRICA: 4.MIEJSCE 1959, 1993

1:3 Wenezuela

El. MŚ 2018

2:1 Urugwaj

El. MŚ 2018
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HAITI

RANKING FIFA 71

Sebastian Warzecha
@sebwarzecha

Uniknąć kompromitacji
aiti to ciekawy przypadek reprezentacji, która traci mało goli, ale strzela jeszcze mniej. Ich awans
na tegoroczne Copa América można rozpatrywać wręcz w kategoriach cudu, choć z drugiej strony bardziej prawdopodobny jest po prostu słynny efekt nowej miotły. Tak naprawdę nikt nie wie,
czego można oczekiwać po Haiti na tak dużym turnieju, na którym zagoszczą przecież po raz
pierwszy. Śmiało można jednak założyć, że nie będzie to nic, co szczególnie zapadłoby w pamięć
kibiców. No chyba, że dwucyfrowy blamaż, ale nie zapeszajmy.
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Jak każdy słabszy zespół w starciu z potencjalnymi faworytami do awansu z grupy (a za takich na pewno należy uznać Brazylię i Peru, od których odstaje nieco Ekwador), Les Grenadiers prawdopodobnie oprą swą grę na
kontratakach, z nadzieją, że szybcy i silni zawodnicy ustawieni z przodu zdołają cokolwiek zdziałać. Ciężar gry
w ofensywie spocznie więc na barkach takich graczy jak Wilde-Donald Guerrier czy Kervens Belfort. Zadaniem
pierwszego będzie wykorzystanie swej szybkości i dogranie piłki, drugiego – wpakowanie jej do bramki.
Nie ma co oczekiwać po Haitańczykach, że zadziwią świat. Nie ma też co spodziewać się gry jak równy
z równym przeciwko wcześniej wymienionym ekipom. Każda minuta bez straconej bramki będzie dla
nich powodem do świętowania, a każdy strzelony gol sprawi, iż Port-au-Prince, stolica kraju, wybuchnie
w radosnym dzikim szale. Podopieczni Patrice’a Neveu powinni zdawać sobie z tego sprawę i uznać ten
turniej za cenne doświadczenie w ich piłkarskich karierach.
Zresztą, to może być najważniejszy aspekt dla zawodników z reprezentacji wyspiarskiego kraju – wypromowanie się. Dla wielu z nich udział w imprezie o tak wielkiej renomie jak CAC jest największą w życiu
szansą na wybicie się, przeskoczenie poziom wyżej. Mowa tu choćby o Stephanie Lambese, Duckensie
Nazonie czy, trochę starszym, dobrze znanym polskim kibicom Kevinie Lafrance. Właśnie w ogromnej
motywacji, spowodowanej chęcią pokazania się światu, która pozwoliłaby Haitańczykom wspiąć się na
wyżyny swoich umiejętności, powinniśmy upatrywać ich największego atutu. Z drugiej strony takie podejście może jednak zadziałać na ich niekorzyść, bo gdy każdy zechce jedynie promować własną osobę,
a nie harować dla drużyny, to efekty mogą być opłakane. A wtedy cały piłkarski świat spojrzy na Haiti tylko
i wyłącznie z politowaniem.
Wielkim problemem Les Grenadiers jest natomiast brak w kadrze osób z dużym międzynarodowym
doświadczeniem. Nie mają oni ani jednego klasowego zawodnika, który mógłby to wszystko dobrze poukładać, natchnąć swoich kolegów, by sprawdzili jakąkolwiek niespodziankę. Nawet piłkarze z klubów Ligue 1,
lub jej podobnych, grają w nich role epizodyczne, często wchodząc z ławki w kilku (w porywach kilkunastu)
spotkaniach w sezonie. Za przykład niech posłuży tu chociażby Romain Genevois z OGC Nice. W CV może
wygląda to nieźle, ale na papierze zaczyna się i kończy potencjał jego i jemu podobnych zawodników.
Mimo wszystko mecze Haiti i sama reprezentacja na pewno znajdą sobie sympatyków dookoła świata – bo małe jest piękne i tak dalej... W dłuższej perspektywie jednak na występie w Copa
América Centenario powinni skorzystać nie tylko pojedynczy zawodnicy, ale cały haitański futbol.
Ten po impulsie, jakiego w tym państwie nie było od występu na mundialu w 1974 roku, dzięki CAC
mógłby się choć trochę rozwinąć, ale to też zależy od tego, czy ludzie z FHF wyciągną z obecnej
sytuacji reprezentacji jakiekolwiek wnioski.
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+ Defensywa
Przez ostatnich 12 spotkań reprezentacja Haiti nie straciła w meczu
więcej niż jednej bramki, co jest zasługą doświadczonej, obytej z grą
w kadrze linii obrony.

- Skuteczność
O ile z tyłu wszystko wygląda nieźle, o tyle z przodu... Ostatnie 5
spotkań – jeden gol, ten na wagę
awansu do turnieju. Biorąc pod
uwagę klasę rywali, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć na turnieju,
można w ciemno założyć, że nie
ulegnie to zmianie.

REKORDZIŚCI
NAJLEPSZY STRZELEC

Emmanuel Sanon 47
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW

Emmanuel Sanon 100

Zawodnik Wisły Kraków jest dla haitańskiej reprezentacji ważnym ogniwem,
głównie ze względu na swą przebojowość i umiejętność wypracowania
dobrych okazji zarówno sobie, jak i kolegom. Biorąc pod uwagę problemy Haiti,
jakie ma właśnie z kreowaniem akcji.
Guerrier może okazać się kluczowy.
Dobrze znany polskim kibicom zawodnik
został powołany na zgrupowanie kadry
nawet, gdy leczył groźną kontuzję, co
najlepiej świadczy o tym, jak bardzo ceni
go Patrice Neveu. W ostatnim czasie piłkarz Wisły przeżywał wiele zawirowań,
głównie w życiu prywatnym – jeszcze
w listopadzie stracił ojca, a niedawno
na świat przyszła jego córka, Miah. Sam
Donald mówi, że „życie nie znosi próżni”. Być może więc próżnię wytworzoną
w trakcie kontuzji wypełni dobrymi występami podczas CAC?
TRENER

Patrice Neveu

Był piłkarzem, ale jego karierę w zasadzie można streścić właśnie tymi dwoma
słowami. Po jej zakończeniu zajął się
prowadzeniem zespołów. Lista jego pracodawców jest dość egzotyczna, a znaleźć
na niej można między innymi drużynę
z piątej ligi francuskiej, Ismaily z Egiptu czy
reprezentacje Nigeru, Demokratycznej
Republiki Kongo i Mauretanii. Haiti jest
dla niego kolejnym „ciekawym” wpisem
do CV. Pracę rozpoczął od zwycięstwa
nad Trynidadem i Tobago, co pozwoliło
awansować jego podopiecznym na Copa
América. Teraz czeka na niego prawdziwe
wyzwanie – faza grupowa tego turnieju.
62 lata | Francuz
Asystent: Jérôme Velfert

zawodnik

klub

pozycja

d. ur.

wartość

m/g

wzrost

Johny Placide (C)

Stade Reims

BR

29.01.1988

1

25/0

181

Steward Ceus

Minnesota United FC

BR

26.03.1987

0,175

7/0

198

Luis Valendi Odelus

Aigle Noir AC

BR

1.12.1994

b/d

0/0

b/d

Jérôme Mechack

Jacksonville Armada FC

PO

21.04.1990

b/d

50/2

168

Stephane Lambese

PSG B

PO

10.05.1995

b/d

1/0

171

Réginal Goreux

Standard Liège

PO

31.12.1987

1,3

18/2

176

Jean Sony Alcenat

FC Voluntari

PO

23.01.1986

0,7

47/5

174

Romain Genevois

OGC Nice

ŚO

28.10.1987

2

2/0

182

Judelin Aveska

Atlético Uruguay

ŚO

21.10.1987

0,35

46/1

183

Kevin Lafrance

Chrobry Głogów

ŚO/DP

13.01.1990

0,15

19/2

186

Kim Jaggy

FC Aarau

LO

14.11.1982

0,2

16/1

178

Alex Júnior Christian

SC Vila Real

LO

5.12.1993

0,05

4/0

176

Jean Marc Alexandre

Fort Lauderdale Strikers

DP

24.08.1986

0,1

36/2

180

Sony Mustivar

Sporting Kansas City

DP

12.02.1990

0,8

6/0

175

Max Hilaire

SO Cholet

DP

6.12.1985

b/d

6/0

190

James Marcelin

Carolina RailHawks FC

DP

13.06.1986

0,125

30/4

188

Pascal Millien

Jacksonville Armada FC

OP

3.05.1986

b/d

30/1

173

Sony Nordé

Mohun Bagan AC

OP

27.07.1989

0,1

23/2

176

Jeff Louis

SM Caen

OP

8.08.1992

1,5

24/2

171

Wilde-Donald Guerrier

Wisła Kraków

LN

31.03.1989

0,5

35/7

175

Jean-Eudes Maurice

Ha Noi FC

ŚN

21.06.1986

0,2

22/10

180

Kervens Belfort

1461 Trabzon

ŚN

16.05.1992

0,2

28/13

184

Duckens Nazon

Stade Laval

ŚN

7.04.1994

0,3

12/4

181

wartość zawodnika wyrażona w mln € na podstawie transfermarkt.pl | m/g – ilość meczów i goli w reprezentacji
PRZEWIDYWANE USTAWIENIE I SKŁAD: 4-3-3

Placide – Goreux, Genevois, Mechack, A. J. Christian – Lafrance, Mustivar, Hilaire –
Guerrier, Maurice, Belfort

OSTAT NI E MECZE

Wilde-Donald
Guerrier

KADRA

3:1 Kolumbia

Mecz towarzyski

OSIĄGNIĘCIA

1:0 Panama

El. do MŚ 2018

MUNDIAL: FAZA GRUPOWA 1974

0:0 Panama

El. do MŚ 2018

0:1 Trynidad i Tobago

El. do CAC

0:1 Jamajka

El. do MŚ 2018
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PUCHAR KARAIBÓW 1. MIEJSCE 2007, 2. MIEJSCE 2001,
3.MIEJSCE: 1998, 1999*, 2012, 2014
MISTRZOSTWA CCCF: 1. MIEJSCE 1957
MISTRZOSTWA CONCACAF: 1. MIEJSCE 1973, 2. MIEJSCE 1971, 1977
MISTRZOSTWA CFU: 1. MIEJSCE 1979
GRUPA B

OLEMAGAZYN.PL

PERU

RANKING FIFA 46

Magdalena Żywicka
@eoren23

Nowa nadzieja
ie jestem od składania obietnic. Nie obiecuję absolutnie niczego” – tak swoją pracę w reprezentacji Peru rozpoczął Ricardo Gareca. Po kilku miesiącach wraz z drużyną wywalczył 3. miejsce
na Copa América. Przed zbliżającym się turniejem również nie obiecywał kibicom niczego. Na
przykład tego, że w kadrze znajdą się Claudio Pizarro, Jefferson Farfán czy Juan Vargas. CAC
dla Peru odbędzie się w cieniu wielkich nieobecnych.
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Gareca zaskoczył podczas ogłoszenia szerokiej kadry. Wtedy już było wiadomo, że wspomnieni weterani wylądowali za burtą czerwcowego turnieju. Wyłonienie ostatecznej 23, która uda się do Stanów
Zjednoczonych, jedynie podgrzało atmosferę. Argentyński szkoleniowiec zdecydował się na odważny krok,
stawiając na zawodników z rodzimej ligi i odsuwając na margines piłkarzy grających w Europie. Wśród powołanych jedynie pięciu zawodników występuje na co dzień poza Primera División Peruana. Pośród klubów
prym w reprezentacji wiedzie oczywiście Universitario. Drużyna z Limy została mistrzem Apertury, mając
na koncie 35 oczek – aż o dziewięć więcej niż Alianza i Sporting Cristal. Zresztą Sporting jest kolejną najhojniej uhonorowaną powołaniami drużyną. Gareca postawił nie tylko na rodzimą ligę, ale też na nowość.
Aż pięciu piłkarzy, których zabierze ze sobą na Copa América, jeszcze nigdy nie wystąpiło w reprezentacji
narodowej. Skład Peru, jaki zobaczymy na murawach w Stanach Zjednoczonych to ekipa, która nigdy ze
sobą nie grała. Z drugiej strony należy pamiętać o fakcie, że ponieważ jej trzon tworzą piłkarze dwóch
klubów, nie sposób podważyć, iż znają się oni lepiej niż zawodnicy z doskoku zjawiający się na zgrupowaniach. Dokonano gruntownej przebudowy. Z zeszłorocznego turnieju ostało się jedynie siedmiu: Gallese,
Céspedes, Cueva, Guerrero, Peny, Ramos i Yotún. W obliczu nieobecności Pizarro, Farfána oraz Vargasa
znaczna większość odpowiedzialności za wyniki spadnie na barki Paolo Guerrero.
Decyzje te nie mogły nie zostać poddane krytyce. Alexander Callens, z hiszpańskiej drugoligowej
Numancii, był już niemal na pokładzie samolotu, gdy nagła decyzja DT pozbawiła go miejsca na turnieju
kosztem Alejandro Hohberga. Obecność pomocnika urugwajskiego pochodzenia jest chyba największym
zaskoczeniem jakie zafundował kibicom Gareca. Odsunięcie Callensa, którego miejsce zajął Abram ze
Sportingu Cristal, wywołało falę oskarżeń o niekonsekwencję trenera. Jeszcze niedawno selekcjoner nawoływał bowiem, by Benavente i Callens opuścili hiszpańską Segunda B, z powodu niskiego poziomu tych
rozgrywek. Drugi z nich trafił do Numancii, pierwszy dołączył do pierwszoligowego Charleroi z Belgii. Mimo
to Alexander Callens znalazł się poza listą, zaś wystarczyło na niej miejsca dla Da Silvy, grającego w drugiej lidze holenderskiej. Litania zawodników, których peruwiańskie media chciałyby zobaczyć w Stanach
Zjednoczonych jest niezwykle długa: Carlos Lobatón, Irven Ávila, Yordy Reyna...
Jeśli eksperymentalne Peru z kretesem polegnie w USA, Gareca zostanie okrzyknięty głównym (jedynym?) winowajcą. Wygląda na to, że Argentyńczyk mógł potraktować CAC jako dobrze zorganizowany obóz
treningowy przed dalszymi eliminacjami do MŚ i samym turniejem w 2018 roku. Gareca właśnie zaczął budować kadrę w perspektywie długoterminowej, w której widać myśl i plan na przyszłość. Być może szalony
plan, ale bez szaleństwa nie osiągnie się sukcesu. Kwestia tego, czy przekona do swojego planu kibiców i - co
nawet ważniejsze - peruwiańską federację. Na razie kadra Peru zbudowana została na nadziei, że pacjent
przeżyje ten eksperyment na żywym organizmie i wyjdzie z niego silniejszy.
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+ Gracze z rodzimej ligi
Spośród 23 zawodników z listy powołanych zaledwie 5 gra poza Peru.
Trzon reprezentacji stworzony
z graczy Primera División Peruana
może dać kadrze stabilność przez
łatwiejsze wprowadzenie taktycznych automatyzmów i budowę
atmosfery. Szczególnie, że lwią
część powołań zgarnęli gracze
Universitario.

- Gra defensywna
W ostatnich 10 spotkaniach piłkarze Ricardo Gareki jedynie 2 razy
zachowali czyste konto. W starciach z ofensywami takimi jak
argentyńska czy kolumbijska obrona Los Incas może zostać rozbita
w drobny mak.

REKORDZIŚCI
NAJLEPSZY STRZELEC

Paolo Guerrero 27
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW

Roberto Palacios 122

KADRA

Czy komukolwiek trzeba przedstawiać
tego pana? Paolo Guerrero to żywa
legenda i ikona peruwiańskiej piłki. 32letni weteran jedzie na swoje czwarte
mistrzostwa Ameryki. Najskuteczniejszy
snajper w historii reprezentacji Peru,
król strzelców dwóch ostatnich edycji Copa América, podczas których
jego drużyna wywalczyła najniższe
miejsce na podium. Mimo sukcesów
z reprezentacją napastnik Flamengo
nie ma łatwego życia w swojej obecnej
drużynie. Brazylijscy kibice żegnali go
ostatnio, oskarżając o to, iż w klubie nie
daje z siebie tyle, co w kadrze Peru. Sam
zawodnik zaprzeczył jednak tym pogłoskom, swoje przywiązanie do klubu
potwierdzając prośbą do federacji o pozostawienie go poza kadrą na majowy
mecz towarzyski, by mógł zagrać w tym
czasie dla Flamengo.
TRENER

Ricardo Gareca

Gareca to 21 trener reprezentacji Peru
spoza tego kraju. El Tigre nie jest bynajmniej postacią obcą Peruwiańczykom.
Pracował w tamtejszym Universitario,
z którym zdobył nie tylko mistrzostwo, ale
też upragniony − wyczekiwany przez siedem lat − awans do Copa Libertadores. „To
największe wyzwanie w mojej karierze”
− tak określił objęcie Peru, które przypieczętował sukcesem w postaci trzeciego
miejsca na poprzedniej CA. Mimo to często
musi się mierzyć z ostrą krytyką mediów.
Ramón Díaz, szkoleniowiec Paragwaju, nie
ma za to wątpliwości. „Z upływem czasu
Gareca wyniesie Peru na szczyt”.
56 lat | Argentyńczyk
Asystent: Nolbero Solano

zawodnik

klub

pozycja

d. ur.

wartość

m/g

wzrost

Pedro Gallese

Juan Aurich

BR

23.04.1990

0,6

19/0

189

Diego Penny

Sporting Cristal

BR

22.04.1984

0,35

15/0

197

Carlos Cáceda

Universitario de Deportes

BR

27.09.1991

0,1

0/0

183

Aldo Corzo

Deportivo Municipal

PO

20.05.1989

0,35

8/0

172

Renzo Revoredo

Sporting Cristal

PO

11.05.1986

0,4

0/0

177

Christian Ramos

Juan Aurich

ŚO

4.11.1988

0,5

43/1

181

Alberto Rodríguez

Sporting Cristal

ŚO

31.03.1984

0,5

52/0

`183

Luis Abram

Sporting Cristal

ŚO

27.02.1996

0,275

0/0

181

Jair Céspedes

Sporting Cristal

LO

22.05.1984

0,225

7/0

168

Miguel Trauco

Universitario de Deportes

LO

3.07.1992

0,45

2/0

175

Adán Balbín

Universitario de Deportes

DP

13.10.1986

0,3

12/0

180

Yoshimar Yotún

Malmö

LO/LN

7.04.1990

0,9

52/1

171

Renato Tapia

Feyenoord

ŚP

28.07.1995

2,75

8/0

185

Óscar Vílchez

Alianza Lima

ŚP

21.01.1986

0,45

1/0

182

Armando Alfageme

Municipal

ŚP

3.11.1990

0,4

0/0

175

Alejandro Hohberg

César Vallejo

OP

20.08.1991

0,325

0/0

172

Cristian Benavente

Sporting Charleroi

OP

19.05.1994

0,4

9/1

172

Andy Polo

Universitario de Deportes

PN

29.09.1994

0,3

1/0

175

Christian Cueva

Toluca

LN

23.11.1991

1

21/1

169

Édison Flores

Universitario de Deportes

LN

14.05.1994

0,6

4/0

170

Beto da Silva

Jong PSV

LN

28.12.1996

0,4

0/0

182

Paolo Guerrero (C)

Flamengo

ŚN

1.01.1984

4

66/27

185

Raúl Ruidíaz

Universitario de Deportes

ŚN

25.07.1990

0,6

13/1

169

wartość zawodnika wyrażona w mln € na podstawie transfermarkt.pl | m/g – ilość meczów i goli w reprezentacji
PRZEWIDYWANE USTAWIENIE I SKŁAD: 4-2-3-1

Gallese − Corzo, Ramos, Rodríguez, Céspedes − Balbín, Vílchez − Polo, Ruidíaz,
Cueva − Guerrero

OSTAT NI E MECZE

Paolo Guerrero

41

1:3 Salwador

Mecz towarzyski

OSIĄGNIĘCIA

4:0 Trynidad i Tobago

Mecz towarzyski

COPA AMÉRICA: 1. MIEJSCE 1939, 1975

1:0 Urugwaj

El. do MŚ 2018

IGRZYSKA BOLIWARYJSKIE: 1. MIEJSCE 1938, 1947/48, 1961,

2:2 Wenezuela

El. do MŚ 2018

3:0 Brazylia

El. do MŚ 2018

1973, 1981, 2001
PUCHAR PACYFIKU: 1. MIEJSCE 1953, 1954, 1971, 1982

GRUPA B

OLEMAGAZYN.PL

MEKSYK

RANKING FIFA 16

Michał Borowy
@MiBorowy

Za mocni na strach, za słabi na grzech
dyby można było wybrać jedno słowo najlepiej opisujące uczestników Copy, to z pewnością numerem jeden stałaby się „nieobliczalność”. Z takim samym założeniem do turnieju przystąpi
kadra Meksyku. Jej nadzieje na sukces wzrosły w obliczu tego, że będą grać po „lepszej stronie
kontynentu”. W Stanach Zjednoczonych mogą liczyć na rzesze swoich kibiców, którzy w poszukiwaniu amerykańskiego snu osiedli w USA, a dziś ze smutkiem w oczach tęsknią za ojczyzną.
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S Z A N S A N A Z DOB YC IE T R OF E UM

ZDJĘCIA: .WWW.FEMEXFUT.ORG.MX

OPRACOWANIE: MICHAŁ BOROWY

G

Piłkarze z pewnością wiedzą, że uszczęśliwienie narodu byłoby odskocznią od problemów codzienności
oraz dowartościowaniem się na tle jankeskiej natury dominatorów. Wiara w podopiecznych Osorio jest tym
większa, bo nikt inny jak właśnie sam selekcjoner reprezentacji El Tri był tym, który zasmakował życia
pośród drzew i wieżowców gospodarzy turnieju. Za nim stoją również kibice – ich doping będzie bardzo
dobrze słyszalny i tego możemy być pewni w 100%. Ci mieliby wszak wielką okazję do świętowania, gdyby
okazało się, że to Meksyk zostanie królem obu Ameryk, a tron obejmie właśnie na terenie USA.
W kwestii kluczowych elementów w przygotowaniu tej drużyny do turnieju, na pewno na wysokim
poziomie będzie forma fizyczna zawodników. Pytanie, jak z mentalnością? Tu właśnie rodzi się największa wątpliwość, bo Meksykanów potrafią wyprowadzić z równowagi detale, na przykład szybka strata
bramki. Atmosfera w szatni El Tri gęstnieje wtedy do takiego stopnia, że w powietrzu można zawiesić
siekierę. W trudniejszych momentach trener będzie musiał wykazać się nie lada dyplomacją, by nad
tym wszystkim zapanować. To z pewnością jedno z największych wyzwań Osorio, który nie jest tak
odważny i emocjonalny jak Miguel Herrera.
Mimo tego selekcjoner potrafi zaskoczyć – przeciwników taktyką, a rodaków powołaniami. Dobrym
przykładem jest choćby odrzucenie Giovaniego Dos Santosa, którego talent piłkarski może i jest spory,
ale nie może się równać z jego umiejętnościami do imprezowania. Ten nietuzinkowy chłopak ostatnio
nie ma jednak zbyt dobrej passy w LA Galaxy, choć na boisku jego nieszablonowość mogłaby być bardzo
użyteczna. Podobnie los ukarał jego brata Jonathana z Villarrealu, notabene będącego w dużo lepszej
formie. Gdzieniegdzie wspomina się też o absencji Orbelína Pinedy, kolejnego cudownego potomka
Moctezumy, którego technika użytkowa wprawia w osłupienie. Z drugiej strony zaś magiczną chwilę
przeżywa Rafael Márquez – nieśmiertelny gringo już po raz szósty wybiera się na najstarszy międzypaństwowy turniej piłkarski. Pomimo 37 lat, w kadrze El Tri wciąż stanowi największą opokę, a jego
posłuch w szatni jest wysoce ceniony. Można powiedzieć, iż „szacunek” to jego drugie imię. Człowiek,
który mógłby prowadzić wykłady z kierowania formacją obronną znów chce zademonstrować, że życie
piłkarskiego „staruszka” wciąż może być wesołe i całkiem przyjemne. A poza tym nikt tak nie potrafi
łagodzić obyczajów jak właśnie kapitan zespołu, służący dobrą radą o każdej porze dnia i nocy.
Nie brakuje też nadziei upatrywanych w Chicharito czy nieustępliwym Héctorze Herrerze, wspomaganych przez Aguilara i Layúna. Gdzieś w tle niestrudzony mknie też Guardado, o którym pisze się, że
„gdy forma go nie opuszcza, rywali do pola karnego nie dopuszcza”. Jego compañero z PSV, czyli Héctor
Moreno, to zaś solidna ściana niepozwalająca przeciwnikom na hasanie pod nieswoją bramką. Na papierze
wygląda to imponująco – jeśli ktoś zechce zatrzymać Meksykanów będzie musiał napracować się bardziej
niż służby graniczne w podejrzeniu o to, że mogą oni przewieźć do Stanów „trochę mąki” do ciasta.

¡OLÉ! | COPA AMÉRICA CENTENARIO 2016

GRUPA C

ATUT / SŁABOŚĆ

+ Zgranie
Większość piłkarzy zna się z kadry
juniorskiej, razem przeskakiwała
przez kolejne szczeble, by trafić do
głównej reprezentacji. Zachowana
ciągłość pozwoliła im wypracować
dobrą atmosferę w zespole i wpłynęła pozytywnie na samą grę.

- Koncentracja
Czy po sezonie istnieją szanse na
to, żeby zawodnicy mieli motywację do odniesienia sukcesu?
Byłoby to głupie pytanie gdyby
nie fakt, że rozluźnienie umysłowe
w tej drużynie bywa aż nazbyt widoczne. Co prawda nikt nie powie
tego wprost, ale to właśnie pod
względem mentalnym El Tri może
sromotnie polec.

REKORDZIŚCI
NAJLEPSZY STRZELEC

Jared Borgetti 46
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW

Claudio Suarez 178

KADRA

Mały groszek w końcu zarósł całym pękiem grochu na niemieckim landzie. Od
dawna nikt nie posądzał Meksykanina
o to, iż nie umie grać w piłkę. Angielski
futbol zgniótł Javiera, ale epizod w
Realu pokazał, że dla meksykańskiej
piłki nie jest stracony. W Bundeslidze
od razu trafił pod skrzydła odpowiednich naukowców Bayeru, ci rozsypali po
murawie w Leverkusen specjalny nawóz,
a po nim mały groszek stał się dojrzałym i dorodnym Chicharo (Grochem).
Zmysł, technika i waleczność wystarczyły, by zdobyć w lidze 17 bramek,
ustępując jedynie dominatorom w osobach Lewandowskiego, Aubameyanga
i Müllera. Uśmiechnięty i pozytywnie
nastawiony do życia Javier wciąż jest
kluczową postacią dla kadry, a jego błyski mogą okazać się niezwykle istotne
dla wyników El Tri.
TRENER

J. C. Osorio

Mister Fitness. Facet, który krzewienie
kultury fizycznej ma w małym palcu,
Ukończywszy z wyróżnieniem kurs licencyjny UEFA odkrył w sobie magię
taktyka, której to efekty najlepiej było
widać w Atlético Nacional. Mając w CV
3 tytuły mistrza Kolumbii i nieudany
epizod w São Paulo, podjął się pracy z
reprezentacją Meksyku. Selekcjoner z
niego ambitny, a i piłkarze wierzą w jego
warsztat. Poza boiskiem jest on ciepłym
i serdecznym przyjacielem, który rozpisze ci dietę, po której będziesz wyglądać
jak ósmy cud świata.
54 lata | Kolumbijczyk
Asystenci: Luis Pompilio
Páez i Humberto Sierra

zawodnik

klub

pozycja

d. ur.

wartość

m/g

wzrost

Guillermo Ochoa

Málaga

BR

13.07.1985

3

74/0

185

José de Jesús Corona

Cruz Azul

BR

26.01.1981

2

42/0

184

Alfredo Talavera

Toluca

BR

18.09.1982

2

20/0

188

Paul Aguilar

Club América

PO

06.03.1986

2,8

50/5

178

Rafael Márquez (C)

Atlas

ŚO/DP

13.02.1979

0,3

129/15

182

Héctor Moreno

PSV

ŚO

17.01.1988

7,5

66/1

184

Diego Reyes

Real Sociedad

ŚO

19.09.1992

4

32/0

189

Néstor Araujo

Santos Laguna

ŚO

29.08.1991

1,8

5/1

187

Yasser Corona

Querétaro

ŚO/LO

23.02.1993

1,5

4/0

184

Jorge Torres Nilo

Tigres

LO

16.01.1988

2,8

45/1

176

Miguel Layún

FC Porto

LO

25.06.1988

7

38/3

179

Jesús Molina

Santos Laguna

DP

29.03.1988

2,5

11/0

184

Jesús Dueñas

Tigres

DP/ŚP

16.03.1989

1,8

6/1

177

Andrés Guardado

PSV

DP/ŚP

28.09.1986

8

124/23

169

Héctor Herrera

FC Porto

ŚP

19.04.1990

16

39/3

178

Carlos Peña

Chivas Guadalajara

ŚP/OP

29.03.1990

4

16/1

177

Jürgen Damm

Tigres

PN

07.11.1992

4

3/1

187

Hirving Lozano

Pachuca

PN/LN

30.07.1995

3,2

2/1

177

Jesús Manuel Corona

FC Porto

LN/PN

06.01.1993

10

20/5

173

Javier Aquino

Tigres

LN

11.02.1990

4

35/0

173

Javier Hernández

Bayer Leverkusen

ŚN

01.06.1988

18

80/43

175

Oribe Peralta

Club América

ŚN

12.01.1984

3,5

46/21

180

Raúl Jiménez

Benfica

ŚN

05.05.1991

8

42/8

190

wartość zawodnika wyrażona w mln € na podstawie transfermarkt.pl | m/g – ilość meczów i goli w reprezentacji
PRZEWIDYWANE USTAWIENIE I SKŁAD: 4-1-2-2-1

Talavera - Layún, Reyes, Moreno, Aguilar - Molina - Guardado, Herrera - Corona,
Lozano - Hernández

OSTAT NI E MECZE

Javier Hernández

43

OSIĄGNIĘCIA

1:0 Chile

Mecz towarzyski

2:0 Paragwaj

Mecz towarzyski

2:0 Kanada

El. MŚ 2018

ZŁOTY PUCHAR: 1. MIEJSCE 1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003,

0:3 Kanada

El. MŚ 2018

2009, 2011, 2015

2:0 Senegal

Mecz towarzyski

COPA AMÉRICA: 2. MIEJSCE 1993, 2001

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE: 1. MIEJSCE 2012
PUCHAR KONFEDERACJI: 1. MIEJSCE 1999
GRUPA C

OLEMAGAZYN.PL

URUGWAJ

RANKING FIFA 9

Mariusz Bielski
@B_Maniek

Być jak Atlético Madryt
zasy, kiedy reprezentacja Urugwaju prezentowała ofensywny i atrakcyjny futbol minęły dawno
temu. Dziś La Celeste kojarzymy raczej jako drużynę, w której główny nacisk kładzie się na żelazną obronę, a defensorów rywala straszy kontrami.

44

S Z A N S A N A Z DOB YC IE T R OF E UM

ZDJĘCIA: .WWW.AUF.ORG.UY
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C

Taki stan rzeczy wynika z prostego powodu – w Urugwaju brakuje technicznie uzdolnionych, kreatywnych,
ofensywnych pomocników. Jedyni, którzy odpowiadali temu opisowi, czyli Lodeiro i Ramírez, doznali poważnych
kontuzji, ale mimo to znaleźli się w kadrze na turniej. Sprawa jest o tyle dziwna, że przecież będą oni kompletnie
bez ogrania. Ewentualne zastępstwo? Brak. Tabárez nie zaufał ponownie młodemu Giorgianowi de Arrascaecie,
który de facto daje swoją grą w Cruzeiro mocny argument, by na niego postawić. Niezbadane są wyroki El Maestro!
Z drugiej strony jednak, czy nawet ów Lodeiro w ogóle zagrałby na miarę swoich możliwości? Piłkarz Boca
Juniors jest jak papieros – szybko spala się w najważniejszych i najtrudniejszych momentach. Nie starczyłoby
nam palców, by policzyć, ile razy znikał niczym David Copperfield, gdy akurat powinien był natchnąć drużynę.
W naturalny sposób więc El Maestro nie szuka kwadratowych jaj, przeważnie ustawia zespół w prostym, ale
przeżywającym renesans 4-4-2, a do środka pola rzuca pomocników mających przede wszystkim przeszkadzać rywalom i gryźć trawę.
Taki styl oczywiście wzbudza w kibicach ambiwalentne uczucia. Jedni chwalą sobie pracę Tabáreza oraz
jego podopiecznych, bo przecież utrzymanie wysokiej skuteczności w obronie wymaga nie tylko końskiego
zdrowia, ambicji ale też inteligencji. Pod tym względem Urugwaj ostatnio imponował, szczególnie w eliminacjach do mundialu w Rosji. Charrúas zachowali w nich 3 czyste konta w 6 meczach, stracili jedynie 4 gole,
z czego 2 w spotkaniu z Brazylią, kiedy to nie mogli wystąpić ani Godín, ani Giménez. Z drugiej strony mamy
jednak tych, co defensywne usposobienie tej ekipy nazywają antyfutbolem. - Wielkie drużyny nie mogą grać
w ten sposób! - grzmiał niedawno Xavi, opisując co prawda Atlético Madryt, choć niektórzy podobny „argument” wystosowują również wobec La Celeste. Inna sprawa, że gdyby nie pragmatyczne podejście Tabáreza,
Charrúas nie zajęliby 4. miejsca na mundialu w RPA, ani nie wygraliby Copa América rok później.
Jeśli jednak nawet ten argument nie przekonuje sceptyków, może zrobi to chociaż Suárez? - W Barcelonie
bardzo się rozwinął, zwłaszcza pod względem rozgrywania – komplementuje napastnika El Maestro. El
Pistolero niedawno wrócił do piłki reprezentacyjnej, jak gdyby nic się nie stało: Brazylii strzelił gola, a z Peru
dołożył asystę, czym zapewnił Urugwajowi cztery punkty.
- Naszym celem jest sprawienie, żeby Luis myślał tylko futbolu. Postaramy się odciągnąć go od spraw, które
mogłyby go wyprowadzić równowagi. Dużo rozmawiamy, by to, co stało się w meczu z Włochami, już się nie powtórzyło – zastrzega Tabárez, wspominając ugryzienie Chielliniego. Nie od dziś wiadomo, że kluczem do formy Suáreza
jest jego właściwe nastawienie. Spokój daje mu gole, zaś gole dają mu spokój. Urugwajczycy martwią się jednak
kontuzją, jakiej doznał w finale CdR. Nie wiadomo bowiem dokładnie, na którą fazę turnieju zdąży się wyleczyć.
I nawet w jego osobie można znaleźć analogię do Atlético, bo tak jak na Griezmannie w Los Colchoneros
spoczywa odpowiedzialność za ofensywę, tak w reprezentacji Urugwaju jest nią obarczony Luisito. Inne podobieństwa są jeszcze bardziej czytelne, na przykład dzięki parze stoperów Godín-Giménez, graniu z pominięciem
drugiej linii, poprzez agresywny pressing czy… nieudolność w ataku pozycyjnym. Nawet sam Tabárez, choć znacznie mniej temperamentny niż Simeone, ma względem swoich podopiecznych podobne – niektórzy powiedzą,
że socjalistyczne – podejście. Drużyna zawsze musi być na pierwszym miejscu. Również na turniejowym pudle.
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GRUPA C

ATUT / SŁABOŚĆ

+ Defensywa
Godin i Giménez – te nazwiska
mówią wszystko. Stoperzy Atlético
zapewniają obronie La Celeste
stoicki spokój. Dzięki nim Urugwaj
w el. do mundialu stracił najmniej
goli z całej strefy CONMEBOL

- Słaba ławka
Największy balans mamy w środku pola, natomiast w obronie
i ataku jest przepaść. Pokazała to
poprzednia Copa América a także
ostatni mecz z Brazylią.

REKORDZIŚCI
NAJLEPSZY STRZELEC

Luis Suárez 45
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW

Diego Forlán 112

KADRA

Powraca! Nie jak syn marnotrawny,
bo przecież nie ze swojej winy nie grał
w reprezentacji przez długi czas. Ponoć
dziś jest spokojniejszy, głównie dzięki
pracy jaką wykonał w Barcelonie z psychologiem, a także bardziej spełniony,
bo w katalońskim klubie oprócz goli
kolekcjonuje też trofea. Bez wątpienia
El Pistolero jest jedną najważniejszych
postaci Urugwaju, jeśli nie najważniejszą. Na jego szczęście w reprezentacji
nie musi pełnić roli kapitana, bo – jak
sam przyznał w autobiografii – nie potrafi i nie lubi przemawiać do kolegów
w szatni. Dużo lepiej wychodzi mu to na
boisku, wszak jest przecież najlepszym
strzelcem w historii La Celeste.
TRENER

Óscar Tabárez

Można odnieść wrażenie, iż El Maestro
pracuje z reprezentacją od zawsze, bo
selekcjonerem La Celeste został równo
10 lat temu, w 2006 roku. To zresztą
najdłuższy staż na ławce trenerskiej
Charrúas w ich historii. Patrząc na
ostatnie wyniki wydaje się, że Tabárez
ma aktualnie jedną z najsilniejszych
drużyn podczas całej swojej kadencji.
– Futbol polega na czymś więcej niż
tylko dobrej grze - twierdzi, bo uważa,
iż futbol powinien odzwierciedlać
socjalne przemiany zachodzące w społeczeństwie, nawiązując tym samym
do nauk Che Guevary. El Maestro oddał
mu hołd nazywając swoją córkę "Tania",
bo takie imię nosiła też partnerka
rewolucjonisty.
69 lat | Urugwajczyk
Asystent: Mario Rebollo

zawodnik

klub

pozycja

d. ur.

wartość

m/g

wzrost

Fernando Muslera

Galatasaray

BR

16.06.1986

15

79/0

190

Martín Silva

Vasco da Gama

BR

25.03.1983

2

7/0

186

Martín Campaña

CA Independiente

BR

29.05.1989

1,2

0/0

186

Maxi Pereira (C)

FC Porto

PO

8.06.1984

7

111/3

173

Mathías Corujo

Universidad de Chile

PO/DP

8.05.1986

0,9

12/0

171

Jorge Fucile

Nacional

PO/LO

19.11.1984

0,4

46/0

178

Diego Godín

Atlético Madryt

ŚO

16.02.1986

35

97/7

187

José Giménez

Atlético Madryt

ŚO

20.01.1995

25

25/3

185

Gastón Silva

Torino

ŚO

5.03.1994

1,8

2/0

185

Mauricio Victorino

Nacional

ŚO

11.10.1982

0,15

23/0

182

Álvaro Pereira

Getafe

LO

28.11.1985

2

78/7

180

Egidio Arévalo Ríos

Atlas

DP

1.01.1982

1,5

77/0

168

Matías Vecino

Fiorentina

ŚP

24.08.1991

10

2/0

187

Álvaro González

Atlas

ŚP

29.10.1984

2

62/3

176

Nicolás Lodeiro

Boca Juniors

OP

21.03.1989

5

44/3

169

Gastón Ramírez

Middlesbrough

OP

2.12.1990

5

34/0

183

Carlos Sánchez

Monterrey

OP/PN

2.12.1984

2

16/0

170

Diego Laxalt

Genoa

LN

7.02.1993

4,5

0/0

178

Luis Suárez

Barcelona

ŚN

24.01.1987

90

84/45

182

Edinson Cavani

PSG

ŚN

14.02.1987

40

80/30

184

Diego Rolán

Bordeaux

ŚN

24.03.1993

8

18/3

179

Abel Hernández

Hull

ŚN

8.08.1990

7,5

25/10

186

Cristhian Stuani

Middlesbrough

ŚN

12.10.1986

4

28/5

184

wartość zawodnika wyrażona w mln € na podstawie transfermarkt.pl | m/g – ilość meczów i goli w reprezentacji
PRZEWIDYWANE USTAWIENIE I SKŁAD: 4-4-2

Muslera – Maxi Pereira, Godín, Giménez, Álvaro Pereira – Carlos Sánchez, Arévalo
Rios, Vecino, Lodeiro – Suárez, Cavani

OSTAT NI E MECZE

Luis Suárez

45

3:1 Trynidad i Tobago

Mecz towarzyski

OSIĄGNIĘCIA

1:0 Peru

El. MŚ 2018

MUNDIAL: 1. MIEJSCE 1930, 1950

2:2 Brazylia

El. MŚ 2018

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE: 1. MIEJSCE 1924, 1928

3:0 Chile

El. MŚ 2018

2:1 Ekwador

El. MŚ 2018

COPA AMÉRICA: 1. MIEJSCE 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935,
1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011

GRUPA C

OLEMAGAZYN.PL

JAMAJKA

RANKING FIFA 55

Sebastian Warzecha
@sebwarzecha

Wzwyż, ale powoli
zadko zdarza się, by z Jamajką łączono wielką piłkę. Drugie z rzędu Copa América, na którym zagrają,
pokazuje jednak, iż ten trend stopniowo może się zmieniać. Oczywiście, Jamajka jest i długo pozostanie
(zapewne nawet na zawsze) kopciuszkiem na międzynarodowej arenie. Nie jest jednak wykluczone, że
choć raz przemieni się on, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, w zachwycającą wszystkich drużynę. Kostaryka na ostatnich mistrzostwach świata przetarła szlaki wszystkim tego typu outsiderom.

46

S Z A N S A N A Z DOB YC IE T R OF E UM

ZDJĘCIA: WWW.JAMAICAFOOTBALLFEDERATION.COM

OPRACOWANIE: SEBASTIAN WARZECHA

R

Trener Jamajczyków, Niemiec Winfried Schäfer, pojawił się na Karaibach już trzy lata temu i choć wyniki nie przyszły od zaraz, to pokazuje, że warto było na niego postawić. Doświadczenie z całkiem barwnej kariery – zarówno
trenerskiej, jak i piłkarskiej – na pewno nie przeszkadza mu w pracy. Zresztą, niech przemówią osiągnięcia: odkąd
przybył do Jamajki, ta podskoczyła w rankingu FIFA o 25 pozycji, co Reagge Boyz zawdzięczają choćby zwycięstwu w Pucharze Karaibów i II miejscu zajętemu przed rokiem w rozgrywkach o Złoty Puchar CONCACAF.
W finale Jamajczycy przegrali z Meksykiem, zdecydowanie nie mając się czego wstydzić. Wręcz przeciwnie.
Patrząc na wysyp klasowych (jak na jamajskie warunki) zawodników, śmiało można stwierdzić, że wyspiarski kraj posiada aktualnie jedno ze swych „złotych pokoleń”, którego za nic nie chcą zmarnować. I tak
w składzie Jamajki możemy odnaleźć między innymi świeżo upieczonego mistrza Anglii, Wesa Morgana
z Leicesteru, czy młodego i perspektywicznego Michaela Hectora, zawodnika Chelsea, ostatnio przebywającego na wypożyczeniu w Reading. Znajdą się też gracze innych angielskich klubów, głównie z Championship,
czy zawodnicy występujący na co dzień w rozwijającej się w szybkim tempie MLS. Co ciekawe, mimo że dałoby
się złożyć skład tylko z piłkarzy grających zagranicą, Schäfer postanowił też zabrać kilku, głównie młodych,
zawodników z rodzimej ligi. CAC może okazać się dobrym oknem wystawowym dla jakiegoś z nich.
Oczywiście, inne reprezentacje nie mają czego Jamajce zazdrościć. To wciąż jest zespół, dla którego każdy
punkt oraz gol na tegorocznej Copie będzie ogromnym sukcesem. Z drugiej strony jest to jednak ekipa dobrze już ze sobą zgrana, poukładana, z trenerem posiadającym określoną wizję gry i długoterminowy plan na
budowę reprezentacji stale się rozwijającej i wskakującej na wyższy poziom. Jeśli Jamajczycy wykorzystają
szansę, którą daje im obecne położenie, mogą stać się drużyną potrafiącą godnie rywalizować z silniejszymi
rywalami, szczególnie amerykańskimi. Pozytywne przesłanki ku temu widzieliśmy już rok temu podczas CA
w Chile, a kto wie, może Reagge Boyz udowodnią progres też na turnieju w USA?
Rzecz jasna nie można zauważać w tym wszystkim tylko pozytywów. Wśród powołanych na Copa – z różnych powodów – zabrakło kilku podstawowych piłkarzy, wcześniej stanowiących o sile reprezentacji, głównie
w defensywie (np. Alvasa Powella czy Demara Phillipsa). Jest oczywiście Morgan, od którego oczekuje się, że
będzie liderem tej formacji, jednak nowi gracze mogą potrzebować nieco czasu, by się do jamajskiego stylu gry
dopasować. Jeśli Schäfer zdecydowałby się na większe eksperymenty w składzie podczas CAC, Reggae Boyz
mogliby za to słono zapłacić. Ich gra z mocniejszymi rywalami (a za takich trzeba uznać wszystkich grupowych)
będzie opierać się na dobrej organizacji z tyłu i wyprowadzaniu szybkich kontrataków. W takim wypadku jeden
błąd - jak choćby przed rokiem z Paragwajem - może przekreślić całe 90 minut wysiłku.
Niepokoić powinny też stosunkowo słabe wyniki osiągane przez Jamajkę w ostatnich meczach – choćby porażka 0:3 z Kostaryką, czy 0:2 z Panamą. Mimo wszystko warto przyglądać się tej ekipie, bo może
okazać się ona czarnym koniem turnieju. A nawet jeśli nie… to co z tego? Jamajczycy wzbudzają taką
sympatię, że obejrzanego spotkania na pewno nie pożałujecie.
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+ Zgranie
Winfried Schäfer w ostatnich
trzech sparingowych meczach
korzystał z dokładnie tej samej
jedenastki, która dzięki temu doskonale zżyła się ze sobą na boisku.
Co prawda na turniej nie jedzie
dwóch zawodników z tego zestawienia, ale zmiennicy powinni bez
trudu załatać luki.

- Obsada bramki
Nie nagniemy rzeczywistości, jeśli
napiszemy, że klasowego golkipera Jamajka nie ma i pewnie długo
mieć nie będzie. Andrew Blake
niby bronić potrafi, ale równie
umiejętnie wpędza się w kłopoty. Obrońcy z nim za plecami nie
mogą czuć się pewnie.

REKORDZIŚCI
NAJLEPSZY STRZELEC

Luton Shelton 35
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW

Ian Goodison 128

KADRA

Świeżo upieczony mistrz Anglii, kapitan
Leicester. Przez dziesięć lat reprezentował barwy Nottingham Forest, ale w
kadrze zadebiutował dopiero w 2013
roku, gdy grał już dla Lisów. Od tamtego
czasu nie oddał już miejsca w drużynie narodowej. W niespełna trzy lata
rozegrał 25 spotkań, a Schäfer, który
zaufał mu przy pierwszym powołaniu,
od niego rozpoczyna ustalanie składu.
Zresztą, rok po debiucie, już zakładał
opaskę kapitana. Solidny, twardy jak
skała defensor wykształcił u siebie te
cechy (charakteru i fizyczne) za młodu.
Dzięki doświadczeniu życiowemu i piłkarskiemu Wes może być kluczem do
sukcesu Jamajki na tegorocznym Copa
América. Oczywiście sukcesu na miarę
reprezentacji.
TRENER

Winfried Schäfer

Był utalentowanym zawodnikiem.
Ponad 4 00 meczów rozegranych
w Bundeslidze mówi samo za siebie.
Karierę trenerską rozpoczął w drugim
zespole Borussii Mönchengladbach,
by potem znaleźć się w Karsluher,
Później nie poradził sobie w Stuttgarcie
i drugoligowym TB Berlin, by następnie wygrać Puchar Narodów Afryki
z Kamerunem. Do Jamajki trafił w roku
2013, uprzednio prowadząc jeszcze
Al-Ahli i FK Baku. Co ciekawe, gdyby
pracował w zawodzie zgodnym ze
swym wykształceniem, byłby… dróżnikiem kolejowym. Na razie na właściwe
tory stara się naprowadzić The Reggae
Boyz i całkiem nieźle mu to wychodzi.
66 lat | Niemiec
Asystent: Miguel Coley

zawodnik

klub

pozycja

d. ur.

wartość

m/g

wzrost

Andrew Blake

Philadelphia Union

BR

21.11.1990

0,2

13/0

193

Ryan Thompson

St. Louis FC

BR

7.01.1985

0,1

7/0

185

Duwayne Kerr

Stjarnan Gardabaer

BR

16.01.1987

0,4

13/0

199

Ja-Vaughn Watson

New England Revolution

PO

22.10.1983

0,55

52/1

190

Adrian Mariappa

Crystal Palace

PO/ŚO

3.10.1986

2

33/1

178

Damano Solomon

Portmore United

ŚO

b/d

b/d

0/0

b/d

Michael Hector

Chelsea

ŚO

19.07.1992

3

9/0

193

Wes Morgan (C)

Leicester City

ŚO

21.01.1984

2,5

25/0

185

Jermaine Taylor

Portland Timbers

ŚO

14.01.1985

0,3

84/0

181

Rosario Harriott

Harbour View FC

ŚO

26.09.1989

b/d

1/0

180

Kemar Lawrence

New York Red Bulls

LO

17.09.1992

1,25

29/2

177

Chevonne Marsh

Cavalier SC

ŚP

25.02.1994

b/d

0/0

b/d

Michael Binns

Portmore United

ŚP

12.08.1988

b/d

0/0

b/d

Lee Williamson

Blackburn Rovers

ŚP

7.06.1982

0,4

4/0

178

Rudolph Austin

Brondby IF

ŚP

1.06.1985

1,5

83/7

183

Andrew Vanzie

Humble Lions

PN

26.11.1990

b/d

1/0

186

Garath McCleary

Reading

PN

15.05.1987

1,25

19/3

187

Joel McAnuff

Leyton Orient

LN

9.11.1981

0,4

22/1

180

Simon Dawkins

San Jose Earthquakes

LN

1.12.1987

0,75

19/3

177

Dever Orgill

IFK Mariehamn

ŚN

8.03.1990

0,3

5/0

183

Allan Ottey

Montego Bay United

ŚN

18.12.1992

b/d

1/0

b/d

Giles Barnes

Houston Dynamo

ŚN

5.08.1988

1

14/3

183

Clayton Donaldson

Birmingham City

ŚN

7.02.1984

0,45

4/1

185

wartość zawodnika wyrażona w mln € na podstawie transfermarkt.pl | m/g – ilość meczów i goli w reprezentacji
PRZEWIDYWANE USTAWIENIE I SKŁAD: 4-4-2

Blake – Watson, Taylor, Morgan, Lawrence – Mariappa, Williamson, Hector, McAnuff
– Donaldson, Barnes

OSTAT NI E MECZE

Wes Morgan

47

1:2 Chile

Mecz towarzyski

OSIĄGNIĘCIA

3:0 Kostaryka

El. do MŚ 2018

ZŁOTY PUCHAR CONCACAF: 3. MIEJSCE 1993, 2. MIEJSCE 2015

El. do MŚ 2018

PUCHAR KARAIBÓW: 1. MIEJSCE 1991, 1998, 2005, 2008, 2010, 2014

1:1

Kostaryka

0:1 Haiti

El. do MŚ 2018

0:2 Panama

El. do MŚ 2018

GRUPA C

OLEMAGAZYN.PL

WENEZUELA

RANKING FIFA 74

Michał Borowy
@MiBorowy

Talon do świata marzeń
dy mówisz o Wenezueli, to masz na myśli tanią benzynę (choć teraz już nie), piękne modelki,
baseball, morderstwa na zlecenia i bez w samym środku stolicy. A dopiero gdzieś w tle pojawia
się piłka nożna,  w której to kraj ten nie odniósł żadnych sukcesów. Ba, nawet 4. miejsce na Copa
América uważa się za historyczny wyczyn, lecz wenezuelska gablota na puchary wciąż pozostaje
pokryta grubym kurzem.
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Ludzie, zamiast przeżywać wyniki spotkań, bardziej zastanawiają się na jakie szarlatańskie pomysły
gospodarcze wpadnie ich wódz Nicolás Maduro, kontynuujący misję nieżyjącego Hugo Cháveza, ale
sygnowaną już swoim nazwiskiem. Gdy na sklepowych półkach brakuje podstawowych towarów, a rząd
zmusza obywateli do tego, by na rodzinę przypadała jedna rolka papieru toaletowego, to jak można
w ogóle myśleć o wydarzeniach sportowych? A jednak można, gdyż polityka socjalistyczna skostniała także i w FVF, czyli w Wenezuelskim Związku Piłkarskim. Tam bunt poprzedniego selekcjonera
Sanvicente został potraktowany jako obraza ich zwiotczałego majestatu. Pokryte zmarszczkami siwe
głowy uznały więc, że czas go zdymisjonować. Właściwie to tylko ironia losu, ale Sanvicente o przestarzałym szkoleniu piłkarzy, trenerów i zakutych łbach w związku zaczął mówić dopiero po śmierci
Cháveza, który, co ciekawe, swego czasu osobiście wybrał go na trenera kadry. W planach związku
pojawił się jednak ktoś, kto nie tylko potrafi być uległy i bezkrytyczny wobec niego, ale także podpisze
się pod wszystkim tym, co mu pod ręce podłożą – Rafaela Dudamel.
Były piłkarz, ze sporym bagażem doświadczeń, przyjął zadanie udowodnienia wszystkim, iż oto
wenezuelski futbol jest teraz piękny, a młodzież taka zdolna i utalentowana. Prawda, że to wszystko brzmi jak bajka? Najwidoczniej ktoś się musiał nieźle inspirować polityką i PR, skoro jeszcze chce
ludziom wcisnąć taki kit. Ale wbrew pozorom nie byłoby to jeszcze takie złe. Bo może zabrzmieć to
trochę śmiesznie, ale La Vinotinto, przy zachowaniu właściwych proporcji, przypomina... Polskę. Na
czym to polega? Otóż tak samo jak i u nas, kadra jest złożona: z wielkiej gwiazdy w ataku (Lewandowski
i Rondón), w pomocy na pivocie, (Krychowiak oraz analogicznie Rincón), a w obronie dzielnie rządzi
Glik (Vizcarrondo). I gdy widzimy jak duże kłopoty są na skrzydłach w obu krajach, to nie licząc jakości
bramkarzy, mamy niemal pełne przeniesienie obrazu naszej kadry na wenezuelską.
W tym wszystkim najgorszy jest jednak fakt, iż każda kolejna próba budowy porządnej reprezentacji
zaczyna się wciąż od nowa, od nowa i od nowa. La Vinotinto oparto na chaosie i nikt tam nie trudzi się,
by wymyślić jakikolwiek plan stabilnego rozwoju. Smutno ogląda się zespół zupełnie pozbawiony wizji.
Tę niewątpliwie chciał przeszczepić poprzednik Dudamela, wcześniej wspominany Sanvicente, który
swoją drogą zaczął masowo nawracać piłkarzy o wenezuelskich korzeniach na grę w kraju ich rodziców, trochę jak u nas Franciszek Smuda. Choć w kadrze było kilku z nich, to tym najbardziej znanym
jest „Boenisch wenezuelskiej piłki”, czyli Rolf Feltscher, którego zapewne zobaczymy też na boiskach
w USA. Reszta jednak nigdy odpowiednio nie zabłysła w kadrze.
W związku z całym tym wyżej opisanym chaosem, na Wenezuelczykach nie ciąży żadna presja, a to
może im bardzo pomóc w walce o wyjście z grupy. Pod wysokim ciśnieniem piłkarze potrafią spalić się
szybciej od papieru w ogniu, ale z takim zjawiskiem w kontekście La Vinotinto nie będziemy mieli do
czynienia. Być może na koniec okaże się, że na tej ropie da się przejechać więcej niż tylko trzy stacje.
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+ Brak presji
W kraju pełnym ropy i morderstw nikt od nich nie
wymaga wygrania turnieju. Ten
czynnik może być przepustką do
raju Wenezuelczyków, oznaczający
awans do fazy play-off. Taki komfort psychiczny potrafi dać kopa.

- Jakość piłkarska
Wenezueli brakuje nie tylko systematyczności i ciągłości w budowie
drużyny, ale też i talentu. Owszem,
o ile w pojedynczych przypadkach nie mają się czego wstydzić
(Rondón, Rincón lub Vizcarrondo),
to jednak na pozostałych pozycjach blakną na tle rywali.

REKORDZIŚCI
NAJLEPSZY STRZELEC

Arango, Maldonado 22
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW

Juan Arango 127

KADRA

W Wenezueli od kilku lat modne stało
się powiedzenie: „z pustego to i Salomon
nie naleje”. Nieprzypadkowo traf chciał,
że Rondón, po odejściu Arango, przejął
stery największej gwiazdy tej reprezentacji. Niby nic szczególnego, ale jednak
potrafi mu to czasem spętać nogi. O ile
w drużynie narodowej wyniki ma co
najwyżej przyzwoite, o tyle w klubowej
rozpisce jawi się jako bezcenny napastnik. Dawał radę w Máladze, Rubinie
Kazań czy Zenicie Sankt Petersburg,
aktualnie całkiem nieźle sprawuje się
też w Anglii. Rondón, nie będąc typem
gracza efektownego, stara się natomiast
zawsze pokazywać w tabelce strzelców.
TRENER

Rafael Dudamel

Stanowisko objął w prima aprilis tego
roku, w atmosferze kłótni w federacji
z poprzednim selekcjonerem, Noelem
Sanvicentem. Jako piłkarz uważany był
za solidnego bramkarza, który zwiedził
kawał świata, przez co też sporo się
nauczył. Niezrażony przeciwnościami
losu, sukcesy jakimi może się pochwalić to mistrzostwo ligi wenezuelskiej,
kolumbijskiej oraz… południowoafrykańskiej. Właśnie w RPA zaczął uczyć
się fachu trenerskiego, a kurs ukończył
jeszcze przed zakończeniem piłkarskiej kariery. To zaowocowało pracą
w ojczyźnie, ale głównie w drużynach
narodowych do lat 15 i 17. Z charakteru raczej stateczny, ale gdy trzeba, to
i ostrzej ochrzanić potrafi. Wtedy lepiej
nie przebywać obok niego, głównie ze
względu na jego warunki fizyczne!
43 lata | Wenezuelczyk
Asystent: Marcos Mathías

zawodnik

klub

pozycja

d. ur.

wartość

m/g

wzrost

Dani Hernández

CD Tenerife

BR

21.10.1985

0,7

21/0

197

Wuilker Faríñez

Caracas FC

BR

15.02.1998

0,475

1/0

178

José Contreras

Deportivo Táchira

BR

31.10.1994

0,55

1/0

186

Roberto Rosales

Málaga

PO

20.11.1988

4

64/0

174

Rolf Feltscher

MSV Duisburg

PO

06.10.1990

0,4

6/0

184

Oswaldo Vizcarrondo

FC Nantes

ŚO

31.05.1984

1

72/8

191

Wilker Ángel

Deportivo Táchira

ŚO

18.03.1993

0,55

5/1

188

José Manuel Velázquez

FC Arouca

ŚO

08.09.1990

1

16/1

182

Mikel Villanueva

Málaga

ŚO/LO

14.04.1993

0,4

4/1

190

Tomás Rincón

Genoa

DP

13.01.1988

4,5

69/0

175

Arquímedes Figuera

Deportivo La Guaira

DP

06.10.1989

0,4

10/1

170

Alexander González

SD Huesca

ŚP/PO/PN

13.09.1992

0,7

31/1

177

Juan Pablo „Juanpi” Añor Málaga

OP/PN

24.01.1994

3

3/0

171

Rómulo Otero

CD Huachipato

OP/ŚP

09.11.1992

0,5

12/4

165

Alejandro Guerra

Atlético Nacional

OP/ŚP

09.07.1985

0,7

53/4

172

Yangel Herrera

Atlético Venezuela

OP/ŚP/DP

07.01.1998

0,1

0/0

184

Carlos Suárez

Carabobo

OP/ŚP

26.04.1992

0,25

1/0

170

Luis Manuel Seijas

Internacional

LN

23.06.1986

1

62/2

174

Yonathan Del Valle

Kasımpaşa

LN

28.05.1990

2,4

11/0

173

Adalberto Peñaranda

Granada

ŚN/LN

31.05.1997

3

2/0

185

José Salomón Rondón

West Brom

ŚN

16.09.1989

15

48/14

186

Christian Santos

NEC Nijmegen

ŚN

24.03.1988

2

5/1

184

Josef Martínez

Torino

ŚN

19.05.1993

2

25/5

172

wartość zawodnika wyrażona w mln € na podstawie transfermarkt.pl | m/g – ilość meczów i goli w reprezentacji
PRZEWIDYWANE USTAWIENIE I SKŁAD: 4-4-2

Contreras – Rosales, Vizcarrondo, Velázquez, Villanueva – Juanpi, Rincón, Figuera,
Otero – Rondón, Martínez.

OSTAT NI E MECZE

J.S Rondón

1:1

Gwatemala

Mecz towarzyski

2:1

Kostaryka

Mecz towarzyski

0:0 Panama

Mecz towarzyski

1:4

Chile

El. do MŚ 2018

2:2 Peru

El. do MŚ 2018
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ARGENTYNA

RANKING FIFA 1

Michał Borowy
@MiBorowy

Quo Vadis Argentyno?
o najbardziej irracjonalna drużyna narodowa w historii piłki nożnej. Pokolenia wielkich gladiatorów, wspaniałych talentów i niekończącej się pasji – oto Argentyna ujęta w skrócie. Lecz, gdy
przychodzi oglądać nam ją na boisku piłkarskim, to w myślach mamy tylko jedno słowo – porażka.
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S Z A N S A N A Z DOB YC IE T R OF E UM

ZDJĘCIA: ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA.ORG.AR)

OPRACOWANIE: MICHAŁ BOROWY

T

Bo choć sukcesy przodków są nie do podważenia, to bardziej współcześni Albicelestes zawodzą w decydujących chwilach. Od 1993 roku Argentyna jedynie kopie się po czole, główkując, co właściwie jest z nią
nie tak? Tu nie rozchodzi się o talent i umiejętności, lecz aspekt mentalny. Nawet pokolenie Riquelme,
Zanettiego, Batistuty i Ayali legło w gruzie klęsk, a na tej samej drodze jest przecież nie mniej zdolna
generacja Messiego, Mascherano, Agüero czy Otamendiego. Gdy wszyscy zastanawiają się nad przyczynami porażek, Argentyńczycy bez chwili zawahania odpowiadają – trenerzy. Coś w tym jest, bo przecież
ich myśl szkoleniowa pozwala osiągać sukcesy wszędzie, tylko nie w rodzimej reprezentacji. Od lat '90
żaden selekcjoner nie wymyślił przepisu na kolejny wielki tryumf. Ba, każdy kolejny directo técnico był
kimś skrajnym, odlewem ostrego miecza (ofensywa) lub grubej tarczy (defensywa).
Jak to wyglądało? Alfio Basile nie stronił od alkoholu, który kazał mu wskrzesić Maradonę i gonitwę za
białą damą. Daniel Passarella miał taką obsesję na punkcie Boskiego Diego, że kazał ścinać włosy wszystkim tym, co mieli ich za dużo. Marcelo Bielsa był sierżantem Hartmanem z filmu „Full Metal Jacket”. Piłkarzy
traktował jak niewolników swojej własnej obsesji na punkcie szaleństwa taktycznego. José Pekerman miał
wizję oraz miłość, ale stał się ofiarą władz AFA i oligarchów biznesu, w efekcie czego zamiast postawić na
swoim dał się ponieść milczeniu w ich towarzystwie. Comeback Basile był z kolei po prostu naiwny, ale już
Maradona w roli selekcjonera Argentyny? Samobójstwo. Co prawda jako jedyny potrafił ściągnąć presję
z piłkarzy na siebie, lecz był tak zadufany w swoim sięgającym himalajów ego, że sprowadził Albicelestes
na piłkarskie dno. Rządy Sergio Batisty natomiast tylko pogłębiły chaos. Alejandro Sabella? Naiwny i co najmniej nierozgarnięty, dający piłkarzom wejść sobie na głowę i to bez zdejmowania butów. A Martino? Cóż,
on stopniowo zmierza ku upadkowi, z którego nie widać szans na powstanie. Nawet sama AFA nie kryje się
z tym, że chciałaby go ściągnąć ze stołka, tylko czeka na lepszy moment. Choć czy to nie owa desperacja
może doprowadzić do końcowego sukcesu? Tata dochodził wszak z drużyną do finału Copy, bez porażki
po drodze, a do tryumfu zabrakło mu tylko lepiej dostawionej nogi Lavezziego.
Albicelestes mierzą się więc z duchami przeszłości i przygniatającą presją wygrania czegokolwiek. Niby nie
brakuje im niczego od strony piłkarskiej, ale problem tkwi w psychice. W roli Boga zawodzi nawet sam Messi –
ile to już razy widzieliśmy jego bierność i nieskuteczność w koszulce Argentyny? A jeśli doliczymy do tego złe
reprezentacyjne towarzystwo, w jakim Leo się obraca, to już wcale nie dziwi nas, iż jego mentalność zwycięzcy
gdzieś znika. Nie da się bowiem odnieść sukcesu, kiedy ma się obok siebie nieobliczalnego, w negatywnym tego
słowa znaczeniu, Lavezziego, czy hurtowego psuja dwustuprocentowych szans bramkowych w osobie Higuaína.
Tylko cud może sprawić, że ta Argentyna zacznie grać pięknie i skutecznie. Obecna drużyna nie wie dokąd
zmierza i czy w ogóle planuje przejść się w stronę New Jersey, gdzie czeka puchar Centenario. Paradoksalnie,
pomimo tych wszystkich niepewności, Argentyna to wciąż największy kandydat do wzniesienia owego pucharu. Nikt inny nie oferuje takiego programu meczowego wypchanego nazwiskami, które na dzień dobry
wita się owacją na stojąco. Czas najwyższy, by gwiazdy Hollywoodu wyblakły na tle gwiazd znad La Platy.
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+ Atak marzeń
Kiedy mądry generał mówił o tym, że
„najlepszą obroną jest atak”, to miał
na myśli drużynę znad La Platy. Messi,
Agüero, Higuaín, Di María… Gdyby
wrócono do gry w ustawieniu 2-3-5,
to Albicelestes i tak nie pomieściliby
wszystkich swoich najlepszych ofensywnych graczy. Mają przecież w odwodzie
Dybalę, Téveza, Correę...

- Piłkarski samograj

Martino potwierdził już, że jedyny
wpływ na reprezentację ma wtedy,
kiedy przychodzi co miesiąc do siedziby
AFA podpisać weksel z odbiorem pieniędzy. Niby nie psuje on atmosfery, lecz
z drugiej nie motywuje Albicelestes do
osiągnięcia sukcesów. Generał, który nie
jest w stanie ponieść swoich żołnierzy
do zwycięstwa przyczynia się do tego,
że prędzej czy później zostaną oni zniesieni na tarczy złożonej z ofiar.

REKORDZIŚCI
NAJLEPSZY STRZELEC

Gabriel Batistuta 56
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW

Javier Zanetti 143

KADRA

Czy może być inny wybór? Choć nie da
się zdeprecjonować jego umiejętności stricte piłkarskich, to wiele pytań
pojawia się w sferze mentalnej. Bo czy
tak naprawdę chce mu się przegrywać? Oczywiście, że nie. Czy otacza
się dobrymi doradcami lub kolegami z
drużyny? Towarzystwo reprezentacyjne ma bardzo toksyczne. Podobnych
pytań jest cała masa, a odpowiedzi bywają wybitnie skrajne. CAC to dla Leo
przedostatni dzwonek na zmianę liczby
osiągnięć w kadrze, bo inaczej jedyne
wspomnienie jakie po sobie zostawi to
to, że pobił rekord strzelecki Gabriela
Batistuty. Choć tamten przynajmniej
wygrał Copa América...
TRENER

Gerardo Martino

Pętla wokół szyi Martino zaciska się
coraz mocniej. Może i pseudonim „Tata”
wziął się od jego czułości i opieki nad
piłkarzem, może i będzie pamiętał o
twoich urodzinach czy zadba o ubiór
na imprezę u dziadków, ale po przygodzie z Katalonią Gerardo stał się ofiarą
wielkiego świata. Gdyby pozostał przy
skromnym Newell's czy Paragwaju
byłby odbierany z sympatią, a oczekiwania wobec niego nie urosłyby do
rozmiarów monstrualnych. A tak ludzie
postrzegają go dziś jako zagubionego pana, który udaje, że zapanował
nad sytuacją w szatni Albicelestes.
Tymczasem Argentyna marnuje kolejne
złote pokolenie.
53 lata | Argentyńczyk
Asystent: Jorge Pautasso

zawodnik

klub

pozycja

d. ur.

wartość

m/g

wzrost

Sergio Romero

Manchester United

BR

22.02.1987

5

72/0

192

Nahuel Guzmán

Tigres

BR

10.02.1986

2,5

5/0

192

Mariano Andújar

Estudiantes La Plata

BR

30.07.1983

1,8

11/0

194

Gabriel Mercado

River Plate

PO

18.03.1987

4,5

4/2

181

Facundo Roncaglia

Fiorentina

ŚO/PO

10.02.1987

4,5

10/0

179

Jonathan Maidana

River Plate

ŚO/PO

29.07.1985

4

2/0

183

Víctor Cuesta

CA Independiente

ŚO

19.11.1988

0,8

0/0

187

Nicolás Otamendi

Manchester City

ŚO

12.02.1988

32

31/1

183

Ramiro Funes Mori

Everton

ŚO

05.03.1991

10

6/0

186

Marcos Rojo

Manchester United

LO

20.03.1990

18

43/2

186

Javier Mascherano

Barcelona

DP

08.06.1984

15

123/3

174

Matías Kranevitter

Atlético Madryt

DP

21.05.1993

6

4/0

179

Guido Pizarro

Tigres UANL

DP

26.02.1990

2,5

0/0

186

Augusto Fernández

Atlético Madryt

6

12/1

177

Éver Banega

Sevilla

ŚP/OP

29.06.1988

15

40/4

174

Ángel Di María

PSG

OP/PN

14.02.1988

60

72/16

180

Javier Pastore

PSG

OP

20.06.1989

25

27/2

187

Érik Lamela

Tottenham Hotspur

OP/PN

04.03.1992

24

15/1

183

Nicolás Gaitán

Benfica

OP/LN

23.02.1988

30

12/2

174

Ezequiel Lavezzi

Hebei Fortune

PN/LN

03.05.1985

6

49/7

173

Lionel Messi (C)

Barcelona

PN/ŚN

24.06.1987

120

108/50

170

Sergio Agüero

Manchester City

ŚN

02.06.1988

60

71/32

173

Gonzalo Higuaín

Napoli

ŚN

10.12.1987

60

56/25

184

DP/ŚP/PN 10.04.1986

wartość zawodnika wyrażona w mln € na podstawie transfermarkt.pl | m/g – ilość meczów i goli w reprezentacji
PRZEWIDYWANE USTAWIENIE I SKŁAD: 4-3-3

Romero – Mercado, Otamendi, Funes Mori, Rojo – Mascherano, Kranevitter, Banega – Di
María, Agüero, Messi

OSTAT NI E MECZE

Lionel Messi

1:0 Honduras

Mecz towarzyski

OSIĄGNIĘCIA

2:0 Boliwia

El. do MŚ 2018

MUNDIAL: 1. MIEJSCE 1978,1986

1:2 Chile

El. do MŚ 2018

0:1 Kolumbia

El. do MŚ 2018

1:1 Brazylia

El. do MŚ 2018

GRUPA D
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PUCHAR KONFEDERACJI: 1. MIEJSCE 1992
COPA AMÉRICA: 1. MIEJSCE 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946,
1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993
IGRZYSKA PANAMERYKAŃSKIE: ZŁOTO 1951, 1955, 1959, 1971, 1995, 2003
IGRZYSKA OLIMPISJKIE: ZŁOTO 2004, 2008 i SREBRO 1996
OLEMAGAZYN.PL

CHILE

RANKING FIFA 3

Mariusz Bielski
@B_Maniek

Koniec wojny
dy La Roja wygrała Copa América 2015 cieszyli się kibice z całego kraju, nie tylko na ulicach
miast. Okrzyki i śpiewy „Chile campeón” dało się słyszeć też w pałacu prezydenckim, a nawet
i w rodzimej… stacji polarnej na Antarktydzie! Piękne szaleństwo.
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Co by się działo, gdyby La Roja obroniła tytuł? Lepiej nie myśleć. Prawda jest taka, że sami Chilijczycy nie
nakładają na swoich pupili zbyt wielkiej presji. Słusznie mierzą siły na zamiary, bo na przestrzeni ostatnich
miesięcy w ich kadrze narodowej sporo się zmieniło.
O La Roję można się martwić głównie przez to, iż niedawno odszedł z niej Jorge Sampaoli, czyli gość zwariowany na punkcie piłki tak bardzo, że niektórzy posądzali o problemy z głową. - Traktuję futbol jak wojnę,
cały czas sprawdzam, kto próbuje mnie przejrzeć. Dlatego też irytują mnie dziennikarze, którzy na siłę próbują coś odkryć. Wykrycie jednego detalu, jednego schematu akcji może być kluczowe dla rozstrzygnięcia
meczu. To moja obsesja – opowiadał. Dzięki takiemu podejściu potrafił jednak wyciągnąć 150% ze swoich
podopiecznych. – Oni mają grać tak jak robili to w dzieciństwie. Atak, drybling, szybka klepka i piękny strzał –
tłumaczył z kolei podstawowe zasady stosowanego przez siebie systemu. Banalnie proste, prawda?
Mając przed oczami taki obraz Sampaolego i jego ekipy wydawałoby się, że ich kolejne wspólne sukcesy to
kwestia czasu. Niestety, zamiast tego mogliśmy obserwować konflikt pomiędzy trenerem a chilijską federacją.
Rozpoczął się absurdalnie, bo od chęci przedłużenia umowy z selekcjonerem. Potem jednak wszystko potoczyło się fatalnie – federacja upubliczniła szczegóły jego kontraktu, media oskarżyły o lokowanie pieniędzy
w rajach podatkowych, a Sampaoli – co za niespodzianka! – po prostu się wściekł. Jakiś czas po tym, człowiek,
który nauczył sprintować nawet największego bumelanta w Chile, czyli Jorge Valdivię, odszedł za porozumieniem stron. Pokazał tym samym, iż duma i godność to dla niego ważne wartości, bo przy okazji zrzekł
się premii za zgarnięcie mistrzostwa kontynentu w 2015. Mało tego, sam jeszcze dopłacił, byle tylko odejść!
Wspomniany Valdivia z kolei wyautował się sam, przez niewyparzoną gębę. Najlepszy asystent Copa
América 2015 naubliżał bowiem sędziemu po przegranym przez La Roję (0:3) meczu z Urugwajem, za co
nałożono na niego cztery mecze kary. Co prawda zawodnik Al-Wahdy połowię jej już odbył, ale i tak Pizzi nie
mógłby liczyć na niego podczas początkowej fazy Copa Centenario.
Zestawienie obu tych postaci powoduje, iż na myśl nasuwa się kolejne pytanie: czy nowy selekcjoner będzie
potrafił stworzyć – a może utrzymać? – monolit, tak jak Sampaoli? Reprezentacja Chile składa się bowiem
z wielkich indywidualności, ale też i trudnych pod różnymi względami charakterów. Medel, Vidal, Silva, wcześniej wspomniany Valdivia… Pizzi za mordy ich nie weźmie. Jest znacznie mniej ekspresyjny, na konferencjach
emanuje stoickim spokojem, a dyskurs wojenny w futbolu to rzecz dla niego obca. Inna sprawa, że pod jego
okiem piłkarze potrafią wrócić z zaświatów. Jak inaczej niż cudem nazwać to, iż z czwórki Ricardo Costa,
Victor Ruiz, Philippe Senderos, Jeremy Mathieu potrafił skleić całkiem skuteczną obronę?
W reprezentacji Chile taki dotyk Midasa raczej nie będzie mu potrzebny. Tym razem Pizzi musi,
tylko i aż, kontynuować to co wcześniej zbudował Sampaoli. Oczywiście pewne zmiany nastąpią – pod
względem stylu gry na bardziej wyważony i bezpośredni, a także w kwestii relacji pomiędzy szkoleniowcem oraz zawodnikami. Ojcowskie podejście do podopiecznych to zarówno jego zaleta jak i wada;
zależy z kim ma do czynienia. Praca w Chile zatem może być dla Pizziego ważnym sprawdzianem nie
tyle pod względem stricte piłkarskim, lecz psychologicznym właśnie.
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+ Potencjał ofensywny
Mimo iż Jorge Valdivia na CAC nie
zagra, Chile i tak ma ogromny potencjał w ofensywie. Może nie pod
względem nazwisk, choć Vidal
i Alexis działają na wyobraźnię, ale
głównie przez to, jak ofensywni
zawodnicy La Rojy potrafią ze sobą
współpracować.

- Warunki fizyczne
Za czasów Sampaolego rekompensowała je szalona
intensywność gry Chilijczyków, ale
czy podobny trend utrzyma się za
Pizziego? Średnia wzrostu wahająca się w okolicach 1,75m może
budzić niepokój zwłaszcza w kontekście stałych fragmentów gry.

REKORDZIŚCI
NAJLEPSZY STRZELEC

Marcelo Salas 37
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW

Claudio Bravo 100

KADRA

Podczas ostatniego turnieju Copa
América Alexis grał dobrze, choć czasem
irytował, głównie swoimi niekończącymi się dryblingami. Ale on taki właśnie
jest – chce dawać kibicom radość z futbolu... i nie tylko. To dlatego (czasem
nawet osobiście) na ulicach rodzinnej
Tocopilli w każde Boże Narodzenie rozdaje dzieciom prezenty, w tym buty do
gry, koszulki, piłki… Na co dzień Alexis nie
jest tak narwany jak na boisku. - Lubię
słuchać muzyki Pavarottiego. Uspokaja
mnie i relaksuje – przyznawał w jednym
z wywiadów. Taki odpoczynek przyda
mu się na pewno po każdym kolejnym
meczu reprezentacji. Po tym jak Jorge
Valdivia praktycznie sam wykluczył się
z CAC, to właśnie na Alexisa spadnie
dodatkowa odpowiedzialność za ofensywne poczynania drużyny.

TRENER

J. A Pizzi

Istnieje teoria, według której najgorszym momentem na podjęcie nowej
pracy trenerskiej jest ten zaraz po osiągnięciu sukcesu przez daną drużynę.
Pizzi, po pracy w Valencii oraz Clubie
León, znalazł się właśnie w takiej sytuacji – musi zastąpić ukochanego przez
Chilijczyków Jorge Sampaolego. Juan
Antonio pod względem charakteru jest
jego kompletnym przeciwieństwem,
co może nieco budzić obawy. Reszta,
jak to zwykle bywa, będzie zależała od
wyników. Na razie jest zbyt wcześnie, by
jakkolwiek go oceniać.
48 lat | Argentyńczyk
Asystent: Nicolás Diez

zawodnik

klub

pozycja

d. ur.

wartość

m/g

wzrost

Claudio Bravo

Barcelona

BR

13.04.1983

15

100/0

184

Cristopher Toselli

Universidad Católica

BR

15.06.1988

1,2

4/0

183

Johny Herrera

Universidad de Chile

BR

9.05.1981

0,4

14/0

184

Mauricio Isla

Olympique Marsylia

PO

12.06.1988

6

73/3

176

José Fuenzalida

Universidad Católica

PO/PN

22.02.1985

0,6

26/1

170

Enzo Roco

Espanyol

ŚO

16.08.1992

3

6/1

191

Gonzalo Jara

Universidad de Chile

ŚO

29.08.1985

1

87/3

178

Eugenio Mena

São Paulo

LO

18.07.1988

3

44/3

175

Jean Beausejoúr

Colo Colo

LO

1.06.1984

0,9

75/6

179

Erick Pulgar

Bologna

DP

15.01.1994

2

1/0

186

Gary Medel

Inter Mediolan

DP/ŚO

3.08.1987

12

87/7

171

Francisco Silva

Chiapas FC

DP

11.02.1986

1,5

23/0

178

Marcelo Díaz

Celta Vigo

ŚP

30.12.1986

2,5

43/1

166

Charles Aránguiz

Bayer Leverkusen

ŚP

17.04.1989

9,5

40/6

171

Arturo Vidal

Bayern Monachium

ŚP/OP

22.05.1987

37

74/15

180

Pablo Hernández

Celta Vigo

OP

24.10.1986

3,5

4/3

183

Alexis Sanchéz

Arsenal

OP/PN/LN/ŚN

19.12.1988

55

93/31

169

Fabían Orellana

Celta Vigo

PN

27.01.1986

4

35/2

171

Mark González

Sport Recife

LN

10.07.1984

1

54/6

176

Edson Puch

LDU Quito

PN/ŚN

9.04.1986

0,2

6/0

169

Nicolás Castillo

Universidad Católica

ŚN

14.02.1993

2,3

2/0

177

Mauricio Pinilla

Atalanta

ŚN

4.02.1984

2

39/8

187

Eduardo Vargas

TSG 1899 Hoffenheim

ŚN

20.11.1989

5,5

52/25

176

wartość zawodnika wyrażona w mln € na podstawie transfermarkt.pl | m/g – ilość meczów i goli w reprezentacji
PRZEWIDYWANE USTAWIENIE I SKŁAD: 4-2-3-1

Bravo – Isla, Medel, Jara, Mena – Díaz, Aránguiz – Orellana, Vidal, Sanchéz – Vargas

OSTAT NI E MECZE

Alexis Sánchez

1:0 Meksyk

Mecz towarzyski

OSIĄGNIĘCIA

1:2 Jamajka

Mecz towarzyski

MUNDIAL: 3. MIEJSCE 1962

1:4 Wenezuela

El. MŚ 2018

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE: BRĄZ 2000

1:2 Argentyna

El. MŚ 2018

3:0 Urugwaj

El. MŚ 2018

GRUPA D
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COPA AMÉRICA: 1. MIEJSCE 2015

OLEMAGAZYN.PL

PANAMA

RANKING FIFA 52

Tomasz Zakaszewski
@T_Zakaszewski

Ostatni skok czy równia pochyła?
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M

iniona dekada w panamskim futbolu należała do względnie udanych. Ewidentnie Panamczycy zaznaczyli swoją obecność na kontynencie, lecz pomimo tego nie udało się im awansować do finałów MŚ.
Na pięć poprzednich edycji Gold Cup (2005-2015), czterokrotnie Canaleros wchodzili do najlepszej czwórki. Dwa razy sięgnęli po drugie miejsce, dwa razy po trzecie. Zwykle ich przygoda kończyła się, gdy trafiali
na USA. W ostatniej edycji turnieju dokonali czegoś niezwykłego. Zajęli trzecie miejsce nie wygrywając
przy tym żadnego meczu w regulaminowym czasie. Wszystkie sześć spotkań zakończyli wynikiem 1:1.
Ćwierćfinał z Trynidadem i Tobago przeszli po konkursie rzutów karnych, półfinał z Meksykiem przegrali
w dogrywce, a starcie o pozycję na podium ze Stanami Zjednoczonymi także rozstrzygnęli na swoją korzyść dzięki lepszemu strzelaniu jedenastek. Przy okazji nieco utarli nosa Amerykanom.
W 2014 roku misję poprowadzenia Panamczyków na MŚ w Rosji powierzono Hernánowi Darío Gómezowi.
Z pewnością dokonano dobrego wyboru, ponieważ El Bolillo już niegdyś doprowadził na mundial Ekwador,
po raz pierwszy w jego historii. Mimo wcześniejszych niepowodzeń i problemów reprezentacji dotychczasowe osiągnięcia Kolumbijczyka pozwalają kibicom Panamy mieć nadzieję na ostateczny sukces i udział
w rosyjskim turnieju. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że najlepszy okres dla Canaleros został
zaprzepaszczony. Ich największe gwiazdy to Blas Pérez, Luis Tejada, Felipe Baloy i Román Torres.
Pierwsza trójka przekroczyła, lub dobija właśnie do 35. roku życia. To przekłada się na jakość ich
występów i zdrowie. Blas Pérez, w przeciągu swoich ostatnich dziewięciu spotkań, strzelił dla kadry
zaledwie jednego gola, Luis Tejada trzy. Do tej samej generacji piłkarzy należy również pierwszy
bramkarz Panamy, Jaime Penedo, oraz doskonale znany nam z Lecha Luis Henríquez. Przyszłość
nie wygląda optymistycznie, gdyż ich potencjalni następcy pochodzą z niższej półki.
Román Torres jest natomiast 30-letnim stoperem, który od września zmaga się z kontuzją więzadeł.
Doznał jej niespełna miesiąc po transferze do Seattle Sounders. Z tego też powodu nie zagra na Copa
América Centenario. Nie wiadomo co będzie później, gdyż po tak długim okresie bez futbol zwykle
pojawiają się problemy z powrotem na wcześniej prezentowany poziom.
Pośród młodych piłkarzy doszukać się można tylko jednej jedynej perełki. Ismael Díaz ma szansę
przyćmić w przyszłości największe gwiazdy tego kraju. Potwierdzeniem jego potencjału jest sam fakt, że
sięgnęło po niego FC Porto. 19-letni skrzydłowy rozegrał kapitalny sezon w rezerwach Smoków. Swoimi
13 golami i 9 asystami przyczynił się do zdobycia przez nich mistrzostwa portugalskiej drugiej ligi. Niestety,
podczas przygotowań do Copa América Ismaelowi odnowiła się kontuzja lewego kolana, która doskwierała mu już w marcu. Ze względu na uraz został wycofany z kadry.
Średnia wieku panamskiej reprezentacji wynosi ponad 28,5 roku życia. Z jednej strony to atut, gdyż
doświadczona zespół stać na rozważny futbol i stwarzanie problemów silniejszym reprezentacjom. Z drugiej może okazać się to kłopotliwe, bo nawet zawodnicy drugiego rzutu mogą przekroczyć niebawem
kulminacyjny punkt swojej kariery i znaleźć się na równi pochyłej.
Przekonamy się czy Panamę stać jeszcze na jeden z ostatnich zrywów, czy też trzeba będzie ich gwiazdy podłączyć do respiratora. Oprócz Boliwii, los przydzielił im trudnych rywali w grupie – Argentynę i Chile.
Zatem nawiązanie przez Canaleros równej walki z poszczególnymi przeciwnikami, nawet przy ostatecznych porażkach, już będziemy mogli uznać za wielki sukces. Pozwoliłoby to nam również spojrzeć bardziej
optymistycznie na ich szanse w eliminacjach do mistrzostw świata.
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+ Doświadczenie
Średnia wieku reprezentacji to 28,5
roku życia. Dzięki doświadczeniu
tracą niewiele goli, a na swoim kontynencie potrafią sprawić problemy
zarówno Meksykowi, jak i USA.

- Wiekowi liderzy
To co potencjalnie jest zaletą może
być też główną wadą. Najlepsi zawodnicy Panamy mają już po około
35 lat na karku. Zdecydowanie
bliżej im do zakończenia kariery,
niż powtórkom z najlepszego jej
okresu.

REKORDZIŚCI
NAJLEPSZY STRZELEC

Luis Tejada 42
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW

Gabriel Gómez 125

KADRA

Miłości do kadry narodowej nauczył go
ojciec. Blas senior znany jako El Toro, był
niezwykle dumny, gdy jego syn seriami
zdobywał bramki dla Canaleros. Niestety
zmarł kilka lat temu. Junior ku pamięci
wytatuował sobie na piersi jego portret
i każde trafienie celebruje pokazując
rogi byka. Ten piłkarski obieżyświat, nazywany jest Super Ratón (Super Mysz),
gdyż w kulturze krajów latynoamerykańskich Ratón Pérez to odpowiednik
Zębowej Wróżki. Mysz, w zamian za mleczaki, przynosiła dzieciom łakocie, które
dawały im słodką radość tak jak gole
Blasa kibicom.
TRENER

H. D. Gómez

Kolumbijczyk, znany jako El Bolillo pochodzi z owianego złą sławą Medellín
i całą karierę piłkarską spędził w dwóch
lokalnych drużynach: Independiente
oraz Atlético Nacional. Trenerskiego
fachu uczył się u boku mistrza Francisco
Pachu Maturany, który wraz ze wspomnianym Atlético w ygrał jedyne
w historii trofeum Copa Libertadores
dla kolumbijskiego klubu, a prowadząc
jednocześnie reprezentację narodową
doszedł do 1/8 MŚ 1990. Gómez zdobył
z Kolumbią 3. miejsce na CA (1997), jako
pierwszy doprowadził też Ekwador na
MŚ, ale z żadną z tych reprezentacji nie
wyszedł z grupy na mundialu. W drugim
podejściu w roli selekcjonera Kolumbii
jego reputację przekreślił niechlubny
incydent. Podpity El Bolillo, wychodząc
z baru, przynajmniej czterokrotnie uderzył kobietę. Mimo przeprosin musiał
opuścić stanowisko.
60 lat | Kolumbijczyk
Asystenci: E. Carvajal i N. Gallego

zawodnik

klub

pozycja

d. ur.

wartość

m/g

wzrost

Jaime Penedo

Deportivo Saprissa

BR

26.09.1981

0,4

117/0

183

José Calderón

Platense FC

BR

14.08.1985

b/d

15/0

187

Alex Rodríguez

San Francisco (PAN)

BR

05.08.1995

b/d

4/0

195

Adolfo Machado

Deportivo Saprissa

ŚO/PO

14.02.1985

0,35

58/1

181

Felipe Baloy (C)

Atlas

ŚO

24.02.1981

1

89/3

185

Hárold Cummings

LD Alajueldense

ŚO

01.03.1992

0,225

43/0

180

Fidel Escobar

Sporting 89

ŚO

09.01.1995

0,025

4/0

181

Roderick Miller

San Francisco (PAN)

ŚO/LO

03.04.1992

b/d

17/0

190

Luis Henríquez

Tauro

LO/PO

23.11.1981

0,25

88/2

176

Martín Gómez

San Francisco (PAN)

LO

14.05.1989

b/d

10/1

180

Aníbal Godoy

San Jose Earthquakes

DP

10.02.1990

0,25

62/1

182

Amílcar Henríquez

América Cali

DP

02.08.1983

0,6

70/0

178

Gabriel Gómez

Cartaginés

ŚP

29.05.1984

0,2

125/11

183

Armando Cooper

Árabe Unido

ŚP/OP

26.11.1987

0,3

70/5

173

Miguel Camargo

Mineros Guayana

OP

05.08.1993

0,3

9/0

177

Ricardo Buitrago

Juan Aurich

OP

03.10.1985

0,2

20/3

179

Valentín Pimentel

La Equidad

PN

30.05.1991

0,25

15/1

185

Alberto Quintero

San Jose Earthquakes

PN/LN

18.12.1987

0,15

70/5

165

Gabriel Torres

Zamora

ŚN/PN

31.10.1988

0,7

54/6

173

Abdiel Arroyo

RNK Split

ŚN/PN

13.12.1993

0,2

13/0

187

Luis Tejada

Juan Aurich

ŚN

28.03.1982

0,175

93/42

185

Blas Pérez

Vancouver Whitecaps

ŚN

13.03.1981

0,65

105/39

187

Roberto Nurse

Mineros Zacatecas

ŚN

16.12.1983

0,8

17/3

187

wartość zawodnika wyrażona w mln € na podstawie transfermarkt.pl | m/g – ilość meczów i goli w reprezentacji
PRZEWIDYWANE USTAWIENIE I SKŁAD: 4-2-3-1

Penedo - Machado, Baloy, Miller, L. Henríquez - Gómez, A. Henríquez - Cooper,
Buitrago, Pimentel - Blas Pérez

OSTAT NI E MECZE

Blas Pérez

2:0 Brazylia

Mecz towarzyski

OSIĄGNIĘCIA

0:0 Wenezuela

Mecz towarzyski

GOLD CUP: 2. MIEJSCE 2005 I 2013

0:2 Martynika

Mecz towarzyski

COPA CENTROAMERICANA : 1. MIEJSCE 2009

1:0 Haiti

El. MŚ 2018

0:0 Haiti

El. MŚ 2018

GRUPA D
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CCCF CHAMPIONSHIP: 1. MIEJSCE 1951
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BOLIWIA

RANKING FIFA 79

Dominik Piechota
@dominikpiechota

Oderwani od rzeczywistości
odobnie jak Wenezuela, obecnie są tylko chłopcami do bicia w Ameryce Południowej, a myśląc o sukcesach, muszą raczej wracać wspomnieniami do srebra z 1997 roku niż wybiegać
w przyszłość. Boliwijczycy regularnie cieniują, a raz na kilkadziesiąt lat uda im się ugrać coś
wyjątkowego, jednak nie zapowiada się, żeby zespół zebrany przez Julio Cesara Baldivieso
mógł namieszać podczas CAC.
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Selekcjoner to żywioł, bardziej ogień niż woda, bo spala za sobą mosty. Próżno szukać stabilizacji
u człowieka, który przez trzy lata trenował siedem zespołów, częściej niż co pół roku zmieniając otoczenie. Podobnie zachowywał się, gdy jeszcze był piłkarzem. Prowadzenie reprezentacji Baldivieso
odbiera jednak jako misję. A ludzie nie zburzą mu pomników, skoro jest 3. najlepszym strzelcem
w historii kraju. Z 15 golami.
La Verde to zespół pełen absurdów, gdzie w domowych meczach wykorzystuje się innych
zawodników niż w wyjazdowych. Jednym z głównych powodów są górzyste tereny, w których rywalom czasem nawet trudno oddychać. Dochodziło do sytuacji, że powoływano piłkarzy z ligowych
średniaków, byleby tylko dobrze czuli się na wysokościach La Paz, czyli 3 629 m n.p.m.. Skoro występowali w Bolívarze albo The Strongest dzień w dzień, to nie musieli przyzwyczajać organizmów
do wymagających warunków. A Brazylijczycy czy Argentyńczycy co mecz powtarzają, że granie tam
jest po prostu... nieludzkie. Jak można poważnie traktować kadrę uciekającą się do takich metod?
Praca Baldivieso to ciągłe poszukiwania i szereg niezrozumiałych decyzji. Do Stanów
Zjednoczonych nie zabrał mogących wiele wnieść Alejandro Chumacero, Rudy'ego Cardozo czy
Marcelo Martinsa. W Boliwii pojawiły się nawet głosy, że Martins został skreślony z listy, bo... mógłby
przypadkiem zdobyć bramkę. A to oznaczałoby zrównanie się w historycznej klasyfikacji z selekcjonerem. Ego Baldivieso mogłoby tego nie znieść. Tak naprawdę jednak panowie posprzeczali się po
przegranym 0:7 meczu z Argentyną. Selekcjoner miał upokorzyć napastnika, więc ten zrezygnował
z gry w kadrze, a o jego powrót zabiegały tylko władze federacji. Każdy mecz to u Baldivieso nowa
przygoda – w każdym gra inny bramkarz, inni stoperzy, zespół korzysta z innego ustawienia, a zawodnicy są rzucani po najróżniejszych pozycjach, o których w swoich klubach nie słyszeli.
Wystarczy przytoczyć, że na pierwszych zajęciach zabrakło trzech powołanych piłkarzy
z Wilstermanna. Po prostu – spóźnili się na zgrupowanie z niewiadomych przyczyn. A w tym kapitan
reprezentacji, czyli Edward Zenteno. – Próbuję im wpoić coś, czego sam się nauczyłem, ale oni chyba
nie słyszeli o profesjonalizmie – grzmiał selekcjoner.
W połączeniu z nie najlepszym szkoleniem młodzieży i ligą, w której daleko do normalności, mamy
pełen obraz boliwijskiego futbolu. Przez selekcjonera-wariata zrezygnowało z powołań już dziewięciu piłkarzy. Kibice widzą patologie, ale zazwyczaj tylko machają na nie ręką. Tak to już jest w kraju,
gdzie wszystko się zdrabnia, najważniejsza jest fiesta, a o problemach się zapomina. I na ślub nie
wolno założyć zegarka, bo w Boliwii szczęśliwi czasu nie liczą.
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+ Zgranie
Większość kadry dobrze zna się
z ligi boliwijskiej, a tylko pięciu piłkarzy gra poza granicami kraju.
Każdy wie, na co stać jego reprezentacyjnego kolegę.

- Selekcjoner
Może i nie ma w czym wybierać,
ale zawodnicy albo się go boją,
albo nienawidzą. Eksperymenty,
wybuchowość, autorytarność – to
nie wróży nic dobrego.

REKORDZIŚCI
NAJLEPSZY STRZELEC

Joaquín Botero 20
NAJWIĘCEJ WYSTĘPÓW

Cristaldo i Sandy 93

KADRA

Gwiazda w skali mikro. Jako jeden
z nielicznych może liczyć na pewne
miejsce w kadrze. Większość obowiązuje regularny przesiew w poszukiwaniu
dobrej zmiany. Arce zwiedził również
trochę świata i doświadczył piłki na niezłym poziomie w Europie, choć większość
kolegów nie wystawiła nosa poza Boliwię.
Dynamiczny skrzydłowy ustabilizował
się i dogorywa w ojczyźnie – w Bolívarze.
Ruchliwy, wychodzący na pozycję, ścigający się z obrońcami, więc przylgnęła do
niego ksywka „conejo”, czyli królik. W reprezentacji jest już od dwunastu lat i jeśli
ktoś miałby ucieszyć ludzi wierzących
w Trójcę Andyjską, to właśnie Arce.
TRENER

J. C. Baldivieso

Patrząc na Baldivieso, zobaczymy trenera wybuchowego oraz dopiero uczącego
się taktyki. Dla Boliwijczyków selekcjoner
będzie jednak „władcą”, bo tak go nazywają. Więcej punktów zbiera swoimi
wypowiedziami i odstawianym teatrzykiem niż zapisuje do piłkarskiej tabeli,
lecz trudno oczekiwać cudów przy takim
materiale personalnym i lidze skażonej
wszelkimi patologiami. Baldivieso prędzej można posądzić o brak cierpliwości.
Zaskakujące powołania, ciągłe zmiany
taktyki i rotacje nie wpływają dobrze
na stabilizacje. Szuka rozwiązań, skoro
Boliwijczycy ciągle przegrywają, lecz
kiedy omal nie urwali punktów Kolumbii,
znów przetasował pół składu. Trudno
powiedzieć, jak zagrają na CA, bo selekcjoner sam nie jest tego pewien 5-4-1?
4-4-2 w diamencie? ofensywne 4-2-3-1?
44 lata | Boliwijczyk
Asystent: Luis Héctor Cristaldo

zawodnik

klub

pozycja

d. ur.

wartość

m/g

wzrost

Romel Quiñónez

Bolívar

BR

25.06.1992

b/d

13/0

182

Carlos Lampe

Sport Boys

BR

17.03.1987

b/d

4/0

192

Guillermo Vizcarra

Oriente Petrolero

BR

7.02.1993

b/d

0/0

185

Diego Bejarano

The Strongest

PO

24.08.1991

0,5

26/0

174

Edward Zenteno (C)

Jorge Wilstermann

ŚO

5.12.1984

b/d

25/0

178

Ronald Eguino

Bolívar

ŚO

20.02.1988

b/d

15/0

184

Nelson Cabrera

Bolívar

ŚO

22.04.1983

0,275

0/0

192

Luis Alberto Gutiérrez

Ironi Kirjat Szemona

LO

15.01.1985

0,4

31/0

180

Marvin Bejarano

Oriente Petrolero

LO

6.03.1988

b/d

26/0

171

Wálter Veizaga

The Strongest

DP

24.07.1988

b/d

17/0

179

Raúl Castro

The Strongest

DP

19.08.1989

b/d

0/0

181

Cristhian Machado

Jorge Wilstermann

DP

20.06.1990

b/d

0/0

173

Alejandro Meleán

Oriente Petrolero

DP

16.06.1987

b/d

10/0

183

Pedro Azogue

Oriente Petrolero

ŚP

6.12.1994

b/d

9/0

176

Fernando Saucedo

Jorge Wilstermann

ŚP

15.03.1990

b/d

1/0

172

Samuel Galindo

Petrolero Yacuiba

OP

18.04.1992

b/d

4/0

189

Erwin Saavedra

Bolívar

PN

22.02.1996

b/d

3/0

174

Martin Smedberg-Dalence

IFK Göteborg

PN

10.05.1984

0,3

8/1

187

Juan Carlos Arce

Bolívar

PN

10.04.1985

0,5

49/8

176

Jhasmani Campos

Kazma SC

LN

10.05.1988

0,5

33/2

174

Rodrigo Ramallo

The Strongest

ŚN

19.10.1990

b/d

8/2

178

Yasmani Duk

New York Cosmos

ŚN

1.03.1988

b/d

6/1

179

Bruno Miranda

Universidad de Chile

ŚN

10.02.1998

b/d

0/0

180

wartość zawodnika wyrażona w mln € na podstawie transfermarkt.pl | m/g – ilość meczów i goli w reprezentacji
PRZEWIDYWANE USTAWIENIE I SKŁAD: 5-4-1

Lampe – D. Bejarano, Eguino, Zenteno, Gutiérrez, M. Bejarano – Arce, Veizaga,
Meleán, Campos – Ramallo

OSTAT NI E MECZE

Juan Carlos Arce

57

4:0 USA

Mecz towarzyski

OSIĄGNIĘCIA

2:0 Argentyna

El. MŚ 2018

COPA AMÉRICA: 1. MIEJSCE 1963, 2. MIEJSCE 1993

2:3 Kolumbia

El. MŚ 2018

2:1 Paragwaj

El. MŚ 2018

4:2 Wenezuela

El. MŚ 2018
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JUN

GR OU P STAG E
FRI
JUNE 3

SAT
JUNE 4

SUN
JUNE 5

MON
JUNE 6

|

Chicago, IL
Soldier Field

TUE
JUNE 7

WED
JUNE 8

THU
JUNE 9

|

FRI
JUNE 10

SAT
JUNE 11

SUN
JUNE 12

9 7:00 PM
–

16 8:30 PM
–

JAM

USA

ARG

VS

VS

VS

VEN

CRC

PAN

WED
JUNE 15

THU
JUNE 16

|

|

Foxborough, MA
Gillette Stadium

|

Glendale, AZ
University of Phoenix Stadium

1B

VS
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O nich może być głośno
Krystian Porębski
@woker182

Michał Borowy
@MiBorowy

M

iędzynarodowe turnieje to idealna okazja dla skautów, aby przyjrzeć się
utalentowanym zawodnikom. Po każdym z nich wygranymi są nie tylko
jego zwycięzcy, ale także piłkarze, którzy dzięki kilku świetnym występom
zapewnili sobie angaż w lepszym klubie. Rewelacją poprzedniego turnieju
był Derlis González. Czyja gwiazda może rozbłysnąć na tegorocznej Copie?

Adalberto Peñaranda

Wenezuela, 19 lat, Granada
Nie będzie wielką przesadą, jeśli Adalberto określimy największym objawieniem La Liga 15/16. Szybki, dysponujący
imponującymi warunkami fizycznymi, przez co bardzo trudno
wytrącić go z równowagi. W swoim słowniku grubą kreską ma
podkreślone hasło „finezja”. Jest najmłodszym zawodnikiem
w historii Primera División, który zaliczył dublet. Tym samym
pobił rekord samego Leo Messiego. 18-letni Wenezuelczyk jest napastnikiem, jednak
dzięki swojej dynamice i dobremu dryblingowi z powodzeniem mógłby występować
również na skrzydłach, na które często schodzi będąc przy futbolówce. Już teraz jest
łakomym kąskiem dla wielu, jednak właściciele Watfordu i Granady zastosowali sprytny
manewr – napastnik został wykupiony przez angielski klub i od razu wypożyczony na
1,5 roku do andaluzyjskiej drużyny. Adalberto ma niesamowicie ambitne cele, co widać
w wywiadach: „Chciałbym zagrać kiedyś na Mistrzostwach Świata, wygrać je i położyć
trofeum za ich zwycięstwo zaraz obok medalu za wygranie Ligi Mistrzów”.

Gabriel Barbosa

Brazylia, 19 lat, Santos
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Popularny „Gabigol” wielkie zainteresowanie sobą wzbudził już
przed turniejem. Poprzedni sezon brazylijskiej Serie A był dla
niego całkiem udany, choć niektórzy narzekali na jego nieregularność – strzelił w nim 10 goli, dorzucając do tego jeszcze 7
asyst. Obecnie jest niekwestionowaną gwiazdą Santosu, a jego
transfer do Europy wydaje się być tylko kwestią czasu. Gabrielem zainteresowani są ponoć
włodarze Realu Madryt, Borussii Dortmund czy PSG. Tymczasem przed młodym zawodnikiem wielkie wyzwanie – Brazylia na CAC jedzie bez Neymara, do którego bardzo często
się go porównuje. Czy Barbosa zdoła rozwiązać problemy z atakiem Canarinhos? Dunga
niby po to go właśnie powołał, żeby otrzaskał się z kadrą przed IO, ale równie dobrze może
się okazać, że będzie grał tylko ogony. Coś nam jednak mówi, iż w dłuższej perspektywie
ten zawodnik bardzo przyda się Canarinhos. Instynkt, spryt, dynamika, nieprzewidywalność – ekipie Dungi często właśnie tego brakuje. Jego agent mówi o nim, że „ma lewą
nogę Ganso, technikę Neymara oraz szybkość Lucasa”. Zobaczymy, czyimi śladami podąży
w kwestii rozwoju kariery.
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Gustavo Gómez

Paragwaj, 23 lata, Lanús
To może być kluczowy turniej dla tego może nie najmłodszego, ale niepozbawionego umiejętności i talentu zawodnika
rodem z Paragwaju. Silny i twardo grający Gómez przypomina
nieco Carlosa Gamarrę, który nie uznawał konwencji genewskiej i kosił swoich rywali równo z trawą. Dobrze operujący
na środku obrony, gdy ma swój dzień, praktycznie jest on nie
do przejścia. Synonim określeń „skała”, „ściana płaczu” czy „zaraz spuszczę ci lanie”.
Odkryty w Lanúsie przez aktualnego trenera Boca Juniors, Guillermo Barrosa Schelotto
na... turnieju dla bezrobotnych. Uporządkowany i stateczny poza boiskiem nie powinien
sprawiać kłopotów wychowawczych, bo dojrzał już na tyle, by wszelakie awantury
omijać szerokim łukiem. No chyba, że mówimy o tych boiskowych, gdyż prowokacyjny
styl gry i trash talking Gómez ma opanowany w równym stopniu co Giménez z Atlético
Madryt. Latem powinien być łakomym kąskiem na rynku transferowym, a jego nazwisko odmieniane przez wszystkie przypadki.

Edwin Cardona

Kolumbia, 23 lata, Monterrey
Jeśli mamy wskazywać kogoś, jako potencjalnego strzelca najpiękniejszej bramki turnieju, to będzie to właśnie
Edwin Cardona, 21-letni pomocnik z Kolumbii, który obecnie reprezentuje barwy Monterrey. Zawodnik dysponujący
niezwykłym repertuarem strzałów, od potężnych bomb
zrywających pajęczyny w okienkach, po techniczne i mierzone zarówno po ziemi
i pod poprzeczką. Przeciwnicy nie mogą zostawić Cardonie ani centymetra wolnej
przestrzeni, bo on najprawdopodobniej zrobi z tego użytek. Po tym jak José Néstor
Pekerman odstrzelił kilku starych wyjadaczy Edwinowi będzie łatwiej się przebić.
Trener do tej pory mu ufał i jeśli jednak dostanie trochę miejsca i czasu do popisu,
może przyćmić nawet samego Jamesa Rodrígueza, który ostatnimi czasy zawodził
w Realu Madryt. A jeśli tak się stanie, to Edwinie – Europa czeka. A konkretniej Bayern,
ponoć mocno zainteresowany gwiazdą Rayados.
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Ronald Matarrita

Kervens Belfort

Gdyby ktoś kręcił film „Kostarykanin w Nowym Yorku”, to nie
musiałby długo szukać aktora do głównej roli. Bezapelacyjne
odkrycie, które spełnia swoje amerykańskie marzenie, celebrując za dnia, a wysypiając w nocy. Lewonożny obrońca może
nie jest perłą z zaginionego skarbu Atlantydy, ale czuć, że
odłamał się z kopalni węgla, odkrywając przed nami diament warty szlifu. Przebojowy,
z dobrą techniką użytkową, trafił do NYC za namową Patricka Vieiry, który ponoć widzi
w nim lustrzane odbicie Bixente Lizarazu, choć od Baska jest nieco wyższy. Warto nadmienić, że Ronald nie ucieka od pracy, często dając z siebie więcej niż te słynne 100%
zaangażowania. Skuteczny w ofensywne jak i defensywne zawsze jest gotowy stanąć
na wysokości zadania. Liczba komplementów kierowanych do Matarrity nie mieści się
w gazetach (naszej też nie) – wygląda na to, że w tym sezonie to właśnie on zostanie
uznany najlepszym lewym obrońcą w MLS.

Chcąc czy nie Haiti będzie stawiane w roli outsidera tego turnieju i faworytem żadnego spotkania uznane na pewno nie
zostanie. Skład na kolana nie powala, ale wbrew pozorom
ten mały kraj ma kim postraszyć. Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że na szpicy wystąpi 24-letni
napastnik, zawodnik drugoligowego Trabzonu 1461, Kervens Belfort. Piłkarz rosły, aczkolwiek sama budowa jego ciała nikogo na kolana nie powali. Jest za to dość szybki i
zdeterminowany, a chyba tylko tym Haiti będzie mogło powalczyć o cokolwiek na turnieju w USA. Kervens grał w takich klubach jak Le Mans czy FC Sion. Copa América
Centenario będzie szansą dla Belforta aby zdobyć kontrakt w lepszym klubie europejskim. Żeby to osiągnąć musi jednak strzelać gole, co w ostatnim sezonie nie zdarzyło mu
się ani razu w 11 meczach. No ale jak się przełamywać, to tylko z najlepszymi!

Kostaryka, 21 lat, New York City

Matías Kranevitter

Argentyna, 23 lata, Atlético Madryt
Nuevo Mascherano to przydomek tego zdolnego chłopaka, którego kreuje się właśnie na następcę El Jefecito. Okazja jest do
tego przednia – niedawne przenosiny do drużyny sterowanej
przez Diego Simeone, kochającego pracowitych morderców,
wierzącego w jego talent. A skoro adept sztuki defensywnego
pomocnika pobiera nauki od obu mistrzów, to z pewnością Argentyna może spać spokojnie. Kranevitter nie jest atletą, ale niezwykle precyzyjnie odbiera piłkę, rozpycha się
łokciami i zamawia cinco cervezas. To jeden z tych piłkarzy, na których stawia się majątek
swojego życia, by być dwa razy bogatszym. Od siebie dodaje niezwykły upór w dążeniu
do perfekcji. Może nie jest ona obsesyjna, jak u pewnego znanego Portugalczyka, ale to
nie przeszkadza Matíasowi ciągle się uczyć. Los mu niewątpliwie sprzyjał, kiedy w wieku
14 lat rodzice za ostatni grosz z zastawionego domu kupili mu bilet kolejowy do Buenos
Aires, gdzie akurat odbywał się test do drużyny River Plate. Gdyby sprawdzian nie wypalił
zapewne skończyłby na ulicy razem z całą rodziną. A tak stał się jej głównym żywicielem
i pierwszym dziedzicem tronu Javiera Mascherano.

José María Giménez

Urugwaj, 21 lat, Atlético Madryt
Zawodnik o najbardziej ugruntowanej pozycji w europejskim
futbolu. Współpraca z takim fachowcem jak Simeone i gra
u boku Godína znacznie wpłynęła na rozwój Giméneza. Silny,
pewny siebie i to bije od niego w jego interwencjach, dobrze gra
głową i wślizgiem. José jest typową ścianą, niezwykle pewną
jak na to, iż ma na karku jedynie 21 wiosen. Mankamenty? Celność podań, ale to też wynika
ze stylu, jaki preferuje El Cholo. Urugwajczyk lubi grać w Candy Crash oraz posyłać długie
podania, raczej nie bawi się w krótkie rozegranie piłki. Poza siłą i zawziętością Giméneza
cechuje też umiejętność wyprowadzania rywali z równowagi. Podczas jednego z meczów
zagadywał Falcao o jednolitość kolorów na flagach Wenezueli, Ekwadoru i Kolumbii, części zamienne do swojego samochodu oraz pytał gdzie El Tigre kupuje obrusy. Radamela
trafiał szlag, co też praktycznie wyłączyło go z gry. Teoretycznie tegoroczna Copa nie
powinna wiele zmienić w jego życiu, ale kto wie, może skłoni jakiegoś z gigantów do wyłożenia grubych milionów za tegoż młodziana? Tylko czy on sam w ogóle chciałby się
gdziekolwiek ruszać z Vicente Calderón?

Haiti, 24 lata, 1461 Trabzon

Enzo Roco

Chile, 23 lata, Espanyol
Trener reprezentacji Chile, Juan Antonio Pizzi, zrobił nam psikusa i bardzo utrudnił zadanie jeśli chodzi o wybór młodego
zawodnika, na którego w jego kadrze warto zwrócić uwagę.
Ostatecznie padło na 23-letniego defensora z La Liga, Enzo
Roco. Rosły obrońca nieźle spisywał się już w poprzednim
sezonie w barwach Elche. Oprócz dobrej gry zasłynął tam również z tego, że mieszkał
sam w pięciopokojowym apartamencie. Po degradacji ekipy z Elx za długi, Chilijczyk
przeniósł się do Espanyolu. Wystąpił w większości spotkań swojej drużyny, strzelił dwa
gole, ale ogólnie jego forma, podobnie jak i reszty Papużek, była sinusoidalna. Enzo nieźle radzi sobie w powietrzu, jest bardzo silny i wysoki, a to w ekipie Pizziego deficyt. Na
dodatek Roco nie boi się grać piłką, co jednak czasami może doprowadzić kibiców jego
drużyny, kolegów i trenera do palpitacji serca.

Beto da Silva

Peru, 19 lat, PSV Eindhoven
Póki co jeszcze nie udało mu się wskoczyć do pierwszej
kadry drużyny ze stadionu Philipsa, ale potencjał ma na
tyle spory, że odrobina szczęścia dołożona do ciężkiej pracy
i motywacji może okazać się kluczem do otwarcia bram
piłkarskich salonów. Niech nie zmyli was jego imię, bo faktycznie korzenie brazylijskie ma po tacie, a urodę po mamie. Pierwsze korki w swojej
karierze stawiał w młodzikach w Grêmio, lecz za namową matki wrócił do stolicy
Peru. Tam rozwijał się znacząco, oferując nie tylko szeroki repertuar dryblingu, ale
także i skuteczności. Kilka bramek w Sportingu Cristal zaowocowało przylotem do
Holandii, gdzie choć grało wielu Latynosów, to mniej więcej równo połowa z nich zaginęła w odmętach szarej rzeczywistości. I faktycznie, póki co Beto częściej można
zobaczyć w rezerwach PSV, gdzie hurtem siatek nie dziurawi, ale za to sprawdza się
we wsparciu w roli typowej 11-tki. Jest to bez dwóch zdań jeden z przedstawicieli młodej fali, w jaką inwestuje Ricardo Gareca chcąc wskrzesić ducha kultowego Teófilo
Cubillasa. To znaczy ducha rozmnożonego na 11 zawodników.
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Carlos Gruezo

Ekwador, 21 lat, FC Dallas
21-letni Ekwadorczyk ma już za sobą pierwszą przygodę
w Europie. Były piłkarz VfB Stuttgart to defensywny pomocnik operujący tuż przed obrońcami. Gruezo wspomaga
defensorów zarówno jeśli chodzi o rozbijanie ataków przeciwnika jak i początkową fazę kreowania akcji. Dysponuje
dokładnym przerzutem, a także wyróżnia się wydolnością, czym nadrabia swoją niezbyt imponującą budowę. Dobrze czyta grę przeciwnika, dzięki czemu zazwyczaj jest
w miejscu, w którym akurat powinien się znajdować. Raczej nie stara się holować piłki
(choć potrafi ją skutecznie przetrzymać), a przetransportować ją jak najszybciej do zawodników formacji ofensywnej. Jeśli zagra w przynajmniej jednym meczu na CAC, to
będzie miał na koncie dwa występy i tym samym wyprzedzi w tym aspekcie swojego
ojca, który podobnie jak syn, grał w Barcelonie… ale tej ekwadorskiej, bo na europejskich
boiskach nigdy nie wystąpił.

Christian Pulisic

USA, 17 lat, Borussia Dortmund
Pr zebojem wdarł się na list y talentów piłkarskich.
W Dortmundzie objawił się przypadkowo, a niedługo potem
został najmłodszym strzelcem bramki w Bundeslidze, jeśli
chodzi o graczy zagranicznych. Dobra technika, zadziorność i pozytywne nastawienie to jego cechy rozpoznawcze.
Zaufanie, jakim obdarzył go Tuchel, pozwala mieć nadzieję, że oto Amerykanie doczekali się konkretnego materiału piłkarskiego, który nie pójdzie drogą Freddy'ego Adu.
Dla Pulisicia jest to niewątpliwie ważny okres, w którym może udokumentować swoją
wartość. Nie bez powodu zresztą uwierzył w niego też Jürgen Klinsmann. Ten niski pomocnik, lubujący się w ofensywnej grze, swoją dynamiką stara się dorównać gepardowi,
choć i tu jeszcze ma rezerwy. Z czasem powinien natomiast poprawić tężyznę fizyczną,
bo choć nikt nie oczekuje od niego sylwetki Adonisa, to jednak nieco silniejszy rywal już
samym oddechem potrafiłby go przewrócić.

Abdiel Arroyo

22 lata, Panama, RNK Split
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W ostatniej chwili z kadry, z powodu urazu, wyleciał Ismael
Díaz, który był zdecydowanie największą nadzieją drużyny.
Młody i uzdolniony gracz rezerw FC Porto przegrał z kontuzją
związku z czym pozostawił on miejsce „młodego i perspektywicznego piłkarza” dla Abdiela Arroyo. Ten wysoki napastnik
(187 cm), swoją dobra grą podczas Gold Cup 2015 zapewnił sobie zainteresowanie klubów z Ameryki Południowej. Ostatecznie z transferu do Peru nic nie wyszło, ale za to
dość nieoczekiwanie trafiła mu się okazja życia w Chorwacji, w RNK Split, dokąd, żeby
nie był samotny, sprowadzono także jego kolegę z kadry, Barcenasa. Obaj jednak nie odgrywają w klubie większej roli, ba w 14 spotkaniach ligowych Arroyo ani razu nie trafił do
bramki. Ale kiedy ma dobry dzień, to jego gra w powietrzu oraz tężyzna fizyczna budzą
strach w polu karnym przeciwnika. Choć bramki dla Los Canaleros także nie zdobył, jest
to tylko kwestia czasu. Być może udany występ na rocznicowym turnieju okaże się dla
niego przepustką do lepszego świata... piłkarskiego rzecz jasna.
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Bruno Miranda

Boliwia, 18 lat, Universidad de Chile
Największa zagadka tego turnieju wśród talentów liczy
sobie 18 wiosen. Kto by pomyślał, że ten chłopak, zamiast
na boliwijskiej prowincji, ćwiczy regularnie w jednym z najsilniejszych klubów w Chile? I to w dodatku na uniwersytecie
co oznacza, że dość szybko idzie mu przeskakiwanie kolejnych szczebli nauki. Bruno to niewątpliwie kolejny z młodych i perspektywicznych
piłkarzy z jednego ze słabszych państw w Ameryce Południowej. Jego osiągnięcia na
polu reprezentacji młodzieżowej, gdzie w Sudamericano U15 i U17 strzelał po 2 gole,
każą sądzić, iż nie był to przypadek. Bruno ma dobrą motorykę, siłę oraz nieźle radzi
sobie w powietrzu. Można śmiało założyć, że nie będzie on graczem pierwszego placu,
ale jeśli tylko dostanie swoją szansę, to zapewne wykorzysta ją, by wybić się jeszcze
dalej, poza chilijski uniwerek.

Hirving Lozano

Meksyk, 20 lat, Pachuca
Najgłośniejsze na tym turnieju nazwisko młodego zawodnika, poza Gabrielem oczywiście, którego talent piłkarski
nie został jeszcze zweryfikowany przez europejskie boiska.
Mimo zaledwie 20 lat uniwersalny ofensywny zawodnik jest
kluczową postacią swojego zespołu, w bardzo mocnej Lidze
MX. W obecnym sezonie strzelił 10 goli, zaliczył 9 asyst, w 42 spotkaniach. To skrzydłowy, który dysponuje dobrym dryblingiem, szybkością, zwinnością oraz niezłym
uderzeniem. Nie jest jednak do końca klasycznym zawodnikiem grającym na flance.
Ciągle poszukuje wolnych przestrzeni, raz trzymając się przy linii, raz schodząc gdzieś
w środkowe sektory boiska. Niezwykle przydatny w rozegraniu, bo ruchliwy, przez co
bardzo trudno go upilnować. Trzy miesiące temu zaliczył debiut w kadrze, a już w kolejnym meczu, który był do tej pory jego ostatnim, strzelił gola Kanadzie.

Michael Hector

Jamajka, 23 lata, Chelsea
Mimo 23 lat na karku defensor był już aż 12 razy wypożyczany w swojej karierze. Po ostatnim naprawdę dobrym
sezonie, rozegranym w barwach Reading, jego akcje na
rynku znacznie wzrosły, ale czy to wystarczy, aby został
w Chelsea? Nie wróży mu się jednak tak dużej kariery jak
Miazdze. Charakterystyka? Podobnie jak większości Jamajczyków – dynamika, siła,
wzrost. Poza tym jednak trudno powiedzieć, aby był ścianą nie do przejścia. Błędy
techniczne i taktyczne musi zasłaniać zaangażowaniem i fizycznością, którą stara
się wykorzystywać do granic możliwości. Choć zadebiutował niespełna rok temu,
wydaje się pewnym punktem reprezentacji. Dobre występy w barwach Jamajki
mogą mu pozwolić wreszcie osiąść w jednym klubie na dłużej.
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