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amiętacie pierwszy mundial, któremu oddaliście się w całości? Ja,
cofając się w pamięci, przypominam sobie mistrzostwa świata
w Niemczech w 2006 roku. Porażki Polaków z Ekwadorem
i gospodarzami przyniosły mi pierwszy futbolowy smutek.
Ostatnie dwie minuty półﬁnałowej dogrywki Włochów nauczyły
mnie, że w tej grze nie ma rzeczy niemożliwych. „Nie będzie
arrivederci, Forza Italia do Berlina!” Dariusza Szpakowskiego
wciąż pobrzmiewa mi w uszach. Zaś strzał „z byka” Zinedine’a
Zidane’a na Marco Materazzim wybił z głowy, że to tylko gra,
w której wystarczy zdobyć więcej bramek od rywala. Te, i wiele
innych lekcji, zostawiły ślad w mojej pamięci, choć wtedy jeszcze
nie zdawałem sobie sprawy z wartości turnieju, który wychodzi
daleko poza stadiony.
A wszystko zaczęło się na podwórku. To na nim rozegrałeś swoje pierwsze
mistrzostwa, w których byłeś jak Pelé, Maradona czy Ronaldo. Niezależnie od
pokolenia, wcieliłeś się w bohatera świata, znanego głównie z telewizji i opowieści
dziadka. Dziesiątki zniszczonych butów, podarte koszulki, posiniaczone nogi –
wszystko, by stworzyć sobie namiastkę trofeum, której jest obiektem pożądania
każdego piłkarza. Miałeś je na wyciągnięcie ręki, kiedy wygrywałeś mundialowe
pojedynki na własnej arenie – boisku okalanym parkowymi ławkami. Kto między
meczami nie brał pod pachę piłki, by kopnąć ją lepiej od obijającego poprzeczkę
Ireneusza Jelenia?
Piłka nożna wychodzi z podwórek, które żyją swoimi problemami.
Poznajesz je, gdy Puchar Świata odwiedza niezauważalne na mapie zakątki.
Brazylijskie Favele przestały być jedynie obrazem nędzy, kiedy radość jej
mieszkańców zmieściła się w obiektywach kamer. Huk wuwuzel zagłuszył
wypominanie bestialskiego apartheidu w Południowej Afryce. Nawet
w Niemczech, które co róż stawiamy sobie za wzór, złota statuetka skruszyła
„kolejny” mur berliński, stojący między ludźmi ze starego Wschodu i Zachodu.
Przyznam, że nie słyszałem już o „obywatelach” NRD i RFN po tym, jak w
Dortmundzie Włosi wbili nóż w serce pierwszemu pokoleniu zjednoczonych
Niemców. Ci wpadali sobie w ramiona łącząc się w bólu, jakim brak ﬁnału
Weltmeisterschaft.
Mundial to także historia tych, którzy wychodzą z podwórek. To na nich
przez najbliższy miesiąc skupi się błysk aparatów. Czasami są bohaterami
z przypadku, jak Mariano Pernía, który już przymierzał ślubny smkoing, kiedy
zadzwonił ś.p. Luis Aragonés. Są i tacy, którzy nie wychodzą z drugiego planu – np.
pracujący na chwałę wielkiego Pelé Garrincha. Siphiwe Tshabalali przyszło z kolei
„zastąpić” Nelsona Mandelę podczas inauguracji turnieju w RPA. Kilka pikantnych
szczegółów z tych wydarzeń znajdziecie na kartach lektury, którą składamy Wam
na ręce.
Przed Waszymi oczami właśnie znajduje się owoc ciężkiej pracy dwóch
redakcji łączących siły, by umilić Wam podróż przez Rosję. Oddajemy Wam cząstkę
siebie, okupioną tygodniami wyrzeczeń dla dzieła, które – mam nadzieję – za kilka
chwil będzie Waszą ulubioną lekturą. Zapraszamy Was na nasze podwórko.
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Zegar eliminacji

ik-tak. Mgnienie oka i zleciały kolejne cztery lata, od
kiedy ludzie futbolu na całym świecie siedzieli przy
jednym stole. W Rosji stoliczek jest już nakryty obrusem i
czeka na gości, ale przypomnijmy, jaką drogę przeszli, by
spotkać się na dalekim wschodzie Europy.

3 września 2015
W drugiej rundzie azjatyckich eliminacji Katar pokonał u siebie
Bhutan aż 15:0, odnosząc tym samym najwyższe zwycięstwo w
swojej historii. Poprzedni rekord trzymał się równe trzydzieści lat,
odkąd w 1985 roku Katar rozgromił Liban 8:0.
9 października 2015
Chile wygrywa 2:0 z Brazylią w pierwszej kolejce
południowoamerykańskich eliminacji i jest to zwycięstwo jak
najbardziej zasłużone. Nikt jednak nie spodziewa się, że na koniec
eliminacji nastroje obu ekip będą skrajnie różne. Chile w ogóle nie
dostanie się na Mundial, a dla Brazylii była to jedyna porażka w
drodze do Rosji.
5 września 2016
Udany debiut w oﬁcjalnych rozgrywkach rangi UEFA zanotowało
Kosowo. W pierwszym meczu eliminacji do mundialu wywalczyło
historyczny punkt, remisując na wyjeździe z Finlandią. Niestety,
piłkarze z Bałkanów nie mieli już więcej powodów do radości,
bowiem przegrali wszystkie pozostałe dziewięć meczów.
6 września 2016
Szalony mecz odbył się w Gwatemali. W ostatniej kolejce czwartej
rundy eliminacji gospodarze podejmowali u siebie reprezentację
Saint Vincent i Grenadyny. Ponieważ oba zespoły nie miały już
szans na awans do kolejnej fazy, zdecydowały się zagrać wyjątkowo
radosny futbol. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem
Gwatemali, która pokonała rywali 9:3.
12 listopada 2016
RPA wygrywa 2-1 z Senegalem, ale z powodu licznych kontrowersji
F I FA n a k a z u j e p o w t ó r z e n i e m e c z u , c o j e s t s y t u a c j ą
bezprecedensową w nowoczesnym futbolu. Głównym powodem był
podyktowany, przez ghańskiego arbitra Josepha Lamptey’a karny po
tym jak piłka uderzyła w kolano Kalidou Koulibaly’ego. Mecz został
powtórzony prawie rok później i tym razem wygrał Senegal.
24 marca 2017
Paulinho show! Pomocnik zalicza hat-tricka w wygranym 4:1 meczu
z Urugwajem, potwierdzając dominację Brazylii w eliminacjach.
Ówczesny piłkarz chińskiego Guangzhou Evergrande przypomina o
sobie ekspertom i pokazuje, ze jeszcze nie jest skończony dla
światowej piłki. Kilka miesięcy później traﬁ do Barcelony, gdzie
również potwierdzi swój ciąg na bramkę.

szybciej.
1 września 2017
Jako pierwsza drużyna ze strefy CONCACAF, a piąta ogółem, awans
zagwarantował sobie Meksyk. El Tri uczynili to na trzy kolejki przed
końcem eliminacji, ogrywając 1:0 Panamę. Pozwoliło to
kontynuować świetną serię, bowiem Meksyk grał na każdym z
sześciu ostatnich mundiali, opuszczając w całej jego historii tylko
pięć turniejów.
1 września 2017
3:0 po pierwszej połowie, 5:1 po ostatnim gwizdku. Nowa Zelandia
nie bierze jeńców i już w pierwszym spotkaniu z Wyspami
Salomona potwierdziła, kto powinien zagrać w barażu o
Mistrzostwa Świata z ekipą z Ameryki Południowej. Rewanż był już
tylko formalnością. Remis 2:2 pozwolił godnie pożegnać się z
eliminacjami drużynie z Wysp.
5 września 2017 roku
Dwie minuty, które odwracają los eliminacji. W takim czasie
Demokratyczna Republika Konga niweczy dwubramkową
przewagę nad reprezentacją Tunezji. Najpierw, w 77. minucie
samobójcze traﬁenie zalicza Moke, a minutę później wyrównuje
Badri. Remis oznacza, że liderem grupy dalej pozostała Tunezja i to
ona ostatecznie awansowała na Mundial.
7 października 2017
Estonia ograła na wyjeździe Gibraltar 6:0 i nie byłoby w tym nic
fascynującego, gdyby nie fakt, że w drugiej połowie hat-tricka
ustrzelił… stoper Joonas Tamm. Co więcej, był to pierwszy od 1996
roku hat-trick w reprezentacji Estonii.
8 października 2017
Zwycięstwo Niemiec nad Azerbejdżanem sprawiło, że aktualni
mistrzowie świata wyrównali rekord Hiszpanów z eliminacji do
mundialu 2010, odnosząc komplet dziesięciu zwycięstw. Piłkarze
Joachima Löwa dokonali tego jednak ze znacznie lepszym
bilansem bramkowym: 43-4 wobec 28-5 należącego do La Roja.
8 października 2017 roku
Salah is on ﬁre! Napastnik zapewnia zwycięstwo Egiptowi po golu w
94. minucie, w spotkaniu z Kongo. To jego drugi gol w wygranym 2:1
meczu, a także drugie spotkanie z rzędu, kiedy to jego traﬁenie
zapewnia trzy punkty drużynie narodowej. Bez niego Faraonowie
OLEMAGAZYN.PL
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31 sierpnia 2017
Po raz szósty z rzędu na mundial awansowała Japonia. Tego samego
dnia nowy rekord FIFA ustanowił Iran, który zachował czyste konto
w dwunastym kolejnym meczu kwaliﬁkacji do mistrzostw świata. W
sumie rywale nie znaleźli sposobu na bramkarza Persów przez
ponad 1100 minut. Warto dodać, że ekipa Carlosa Queiroza zapewniła
sobie grę w Rosji już w czerwcu, a tylko Brazylia dokonała tego

Fot. Getty Images, Kevin C. Cox

zapewne nie wróciliby na MŚ po 28 latach nieobecności.
9 października 2017
Mieszkańcy Islandii znów mogli wyjść na ulice, by świętować
kolejny, historyczny sukces swojej reprezentacji. Tym razem po raz
pierwszy zakwaliﬁkowali się na mundial, wyprzedzając w grupie
Chorwację i Ukrainę. Awans przypieczętowało zwycięstwo nad
Kosowem w ostatniej kolejce.
10 października 2017
Portugalia rzutem na taśmę wygrywa swoją grupę, ale ponieważ
tym razem do siatki nie traﬁł Cristiano Ronaldo, królem strzelców
eliminacji został Robert Lewandowski. Dzięki swoim szesnastu
bramkom, na które złożyły się m.in. trzy hat-tricki, Polak ustanowił
nowy rekord, jeśli chodzi o kwaliﬁkacje w streﬁe UEFA.

drużynie Burkina Faso na awans do Mundialu. Za to znany z
polskich boisk napastnik zostaje najskuteczniejszym
zawodnikiem afrykańskich eliminacji, razem z Mohamedem
Salahem.
16 listopada 2017
Po raz kolejny Mundial nie dla Nowej Zelandii. Porażka z Peru w
barażach interkontynentalnych o tyle bolała mocniej niż ta,
sprzed czterech lat z Meksykiem, że po pierwszym,
zremisowanym bezbramkowo meczu, wielu kibiców mogło mieć
nadzieję na korzystny rezultat. Niestety porażka w drugim
spotkaniu 0:2 sprawiła, że najlepsza obecnie drużyna w streﬁe
Oceanii musi odłożyć swoje marzenia o kolejne cztery lata.

10 października 2017
Skończył się piękny sen Syryjczyków. Targany wojną kraj dzielnie
walczył o historyczny awans na mundial. W ostatniej kolejce
trzeciej rundy eliminacji gol Omara Al Somaha dał im trzecie
miejsce, a co za tym idzie grę w październikowych
wewnątrzazjatyckich barażach. Niestety, mimo bardzo
wyrównanych bojów z Australią, lepsi okazali się rywale i to oni
zgarnęli przepustkę do rywalizacji z Hondurasem. Stawką tego
spotkania był bilet do Rosji.
10 października 2017
Łzy szczęścia w Panamie i łzy rozpaczy w Stanach Zjednoczonych.
Podczas gdy pierwszy z tych krajów wywalczył historyczny awans
na mundial, drugi nie uzyskał kwaliﬁkacji po raz pierwszy od
turnieju w 1994 roku. Przyczyniły się do tego dość sensacyjne
wyniki w ostatniej kolejce eliminacji, w której Panama ograła 2:1
Kostarykę po bramce Ramóna Torresa w samej końcówce meczu, a
Stany Zjednoczone niespodziewanie przegrały 1:2 z ostatnim w
tabeli Trynidadem i Tobago.
11 października 2017
Jak trwoga to do Leo. Messi strzela hat-tricka w meczu z
Ekwadorem i Argentyna jednak jedzie na Mundial. Kiedy w
pierwszej minucie meczu Ibarra wyprowadził na prowadzenie
gospodarzy, wielu kibiców Albicelestes było o krok od rozpaczy. Na
szczęście swój koncert zaczął Messi, który trzema golami zapewnił
zwycięstwo i tym samym awans.
11 października 2017
Znajomość prawa… szkodzi. Chile zagrałoby w barażach do
Mundialu, gdyby nie to, że kilka miesięcy wcześniej zgłosili protest
na to, że w reprezentacji Boliwii zagrał nieuprawniony gracz. FIFA
zweryﬁkowała wyniki dwóch spotkań jako walkowery przeciwko
Boliwii, dzięki czemu Chile zyskało dwa punkty (na boisku był
remis), a Peru trzy (w meczy Peru wygrało 2:0). Właśnie ten punkt
różnicy przesądził kto zagrał w barażach.
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13 listopada 2017
Włoska tragedia stała się faktem. Po nie najgorszej fazie grupowej
podopieczni Gian Piero Ventury stawiani byli w roli faworyta przed
barażowym dwumeczem ze Szwecją. Ekipa Trzech Koron okazał się
jednak lepsza i skromnie wypunktowała swoich rywali, odbierając
im nadzieję na grę w Rosji. Dla czterokrotnych mistrzów świata
była to ogromna klęska, bowiem ostatni raz brakowało ich na
mundialu w 1958 roku.
14 listopada 2017
Prejuce Nakoulma zalicza hat-tricka w meczu z Republiką
Zielonego Przylądka. Niestety nawet wysoka wygrana nie pozwala
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Mundial nie dla wszystkich –
wielcy nieobecni turnieju w Rosji

undial to dla wielu najważniejszy piłkarski turniej. Fakt,
że odbywa się on co cztery lata, powoduje, iż wielu
zawodników długimi miesiącami czeka z utęsknieniem
na moment, w którym będą mogli reprezentować na nim
swój kraj.

Na turnieju w Rosji obecne będą niemal wszystkie najsilniejsze
drużyny na świecie, a co za tym idzie na boisku będzie można
podziwiać wielu fenomenalnych graczy. Niestety, na tegorocznych
mistrzostwach świata zabraknie też kilkunastu czołowych postaci,
które z różnych względów nie znalazły się w kadrach swoich
reprezentacji. Poniżej subiektywna jedenastka najważniejszych
nazwisk wraz ze zmiennikami, którzy mogli walczyć o laury na
tegorocznym mundialu, ale ostatecznie muszą jednak obejść się
smakiem.
Bramkarz: Sergio Romero (Argentyna)
Umówmy się – 31-latek nie jest i nigdy nie był w topie bramkarzy na
świecie. Dość powiedzieć, że ostatnie pięć sezonów to sporadyczne
występy w Monaco, Sampdorii i Manchesterze United, gdzie
najczęściej grzał ławkę rezerwowych lub trybuny. W reprezentacji
Argentyny jest jednak niekwestionowanym numerem jeden,
człowiekiem-instytucją. Na swoją pozycję zaczął pracować na
mundialu w RPA, docierając wraz z kolegami do ćwierćﬁnału.
Jeszcze lepiej powiodło mu się w Brazylii – La Albiceleste przegrali
dopiero w ﬁnale, a Romero był bohaterem półﬁnału z Holandią, w
którym obronił dwa strzały w decydującej o awansie serii rzutów
karnych. Teraz dopadł go pech – zaledwie dzień po ogłoszeniu przez
Sampaoliego ostatecznej kadry golkiper Czerwonych Diabłów
nabawił się kontuzji kolana.
Zmiennik: Neto (Brazylia)
Prawy obrońca: Dani Alves (Brazylia)
Legenda Barcelony i Brazylii. Zdobywca rekordowych 38 trofeów z
klubami i reprezentacją. Do pełni szczęścia brakuje mu jedynie
złotego medalu mistrzostw świata. Dotychczasowe dwa podejścia
kończyły się odpowiednio na ćwierćﬁnale i półﬁnale. Miało być do
trzech razy sztuka, ale 35-latek obejrzy turniej w Rosji w telewizji.
Wszystko przez to, że w ﬁnale Pucharu Francji nabawił się kontuzji
więzadła w kolanie, która wykluczyła powołanie, choć początkowo
mówiło się jeszcze o próbie walki z czasem i własnym organizmem.
Dla prawego obrońcy PSG i Canarinhos to prawdziwy dramat,
bowiem trudno oczekiwać, że dotrwa do turnieju w Katarze.
Zmiennik: Nélson Semedo (Portugalia)
Środkowi obrońcy: Chris Smalling (Anglia) i Laurent Koscielny
(Francja)

zwłaszcza w wyprowadzaniu piłki. Choć nie jest to w smak
stoperowi Czerwonych Diabłów i wielu kibiców Trzech Lwów, 28latek do Rosji nie jedzie. Francuz z kolei przegrał ze zdrowiem. W
normalnych warunkach byłby podstawowym środkowym obrońcą
Trójkolorowych, ale w końcówce sezonu złapał uraz ścięgna
Achillesa. Wyeliminowało go to nie tylko z mistrzostw świata, ale
także z rewanżowego meczu Arsenalu z Atlético w półﬁnale Lidze
Europy.
Zmiennicy: Marc Bartra (Hiszpania) i Zouhair Feddal (Maroko)
Lewy obrońca: Alex Sandro (Brazylia)
Trudno znaleźć reprezentację, w której 27-latek nie miałby pewnego
miejsca w pierwszym składzie. Na jego nieszczęście traﬁł na okres,
w którym lewa strona Brazylii jest niesłychanie silnie obsadzona, a
konkurencja o miejsce w kadrze jest ogromna. Trudno jednak
wygryźć Marcelo i Filipe, gdy obaj znajdują się w bardzo dobrej
formie. Dla obrońcy Juventusu, o którego co okienko zabiegają
największe kluby, oferując kilkudziesięciomilionowe kwoty,
pojawiło się co prawda światełko w tunelu, gdy w lutym Filipe
złamał kość strzałkową. Defensor Atlético niewiarygodnie szybko
doszedł jednak do zdrowia, dzięki czemu dostał powołanie na
mundial. Tym samym Alex Sandro na swoją szansę musi znów
czekać.
Zmiennik: Fábio Coentrão (Portugalia)
Defensywny pomocnik: Emre Can (Niemcy)
Być może tylko jako zmiennik, ale jeszcze w marcu Can miał szanse
na to, że znajdzie się w kadrze na mundial. Wszystko przekreślił
jednak mecz z Watfordem, w którym doznał kontuzji pleców. Już
pierwsze rokowania nie były optymistyczne i wieszczono mu
przegapienie zarówno turnieju w Rosji, jak i ewentualnego ﬁnału
Ligi Mistrzów. Pomocnik Liverpoolu rozpoczął jednak walkę z
czasem. O ile jednak udało mu się dojść do jako-takiego zdrowia, by
usiąść w Kijowie na ławce rezerwowych, o tyle Löw nie umieścił go
nawet na szerokiej liście powołanych. A szkoda, bo 4-latek ma za
sobą naprawdę udany sezon, który ma zresztą przypieczętować
transfer do Juventusu.
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Anglik był w tym sezonie jednym z najlepszych piłkarzy
Manchesteru United. Jego pozycja w reprezentacji zaczęła jednak
słabnąć wraz z objęciem jej dwa lata temu przez Southgate’a.
Początkowo powoływał on jeszcze Smallinga na poszczególne
zgrupowania, nie dając mu jednak pograć zbyt wiele. W końcu
całkowicie go skreślił, twierdząc, że Stones, Maguire i Dier są lepsi,

Fot. Getty Images, Kevin C. Cox

Zmiennik: Rúben Neves (Portugalia)
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Środkowi pomocnicy: Radja Nainggolan (Belgia) i Alex OxladeChamberlain (Anglia)
Belg to nie tylko twardy charakter, ekstrawagancka fryzura i
tatuaże, ale przede wszystkim kawał świetnego pomocnika, co
udowodnił zresztą, rozgrywając kolejny udany sezon w Romie.
Niestety, zupełnie nie po drodze mu z selekcjonerem reprezentacji,
który od samego początku nie był zwolennikiem 30-latka. Martínez
dopiął swego i nie powołał Nainggolana na mundial, tłumacząc to
zawile kwestiami taktycznymi. Dla zawodnika przelała się wtedy
czara goryczy i postanowił on zrezygnować z gry dla Czerwonych
Diabłów. Anglik natomiast dołączył do grona tych, którym plany
wyjazdu do Rosji pokrzyżowały kwestie zdrowotne. Pod koniec
kwietnia w starciu z Romą nabawił się poważnej kontuzji kolana,
która pozbawiła go nadziei na walkę o mistrzostwo świata. Dla 24latka jest to o tyle dramatyczna sytuacja, że z uwagi na urazy nie
pojechał także na mundial w Brazylii i Euro we Francji. Zalicza więc
bardzo przykry hat-trick i to mając za sobą naprawdę znakomity
sezon w Liverpoolu.

Zmiennicy: Sergi Roberto (Hiszpania) i Adrien Rabiot (Francja)
Cofnięci napastnicy: Alexandre Lacazette (Francja) i Leroy Sané
(Niemcy)
Francuz nie miał łatwego wejścia do Arsenalu, ale z każdym
kolejnym miesiącem wyglądał coraz lepiej i strzelał coraz więcej
goli. Mimo kontuzji, która wyeliminowała go z marcowych
meczów towarzyskich, mógł mieć nadzieję, że znajdzie się w
kadrze Trójkolorowych na mundial. Podobnie jak w przypadku
Alexa Sandro, tak i tutaj ma miejsce ogromna konkurencja o
miejsce w ataku. 27-latek może być do niej jednak
przyzwyczajony, bowiem jedynie na liście rezerwowych znalazł
się także w 2014 i 2016 roku. Niezwykle zaskakujący jest
przypadek Niemca. W tym sezonie Sané wykręcił dziesięć goli i
piętnaście asyst w samej Premier League, będąc jednym z
najlepszych skrzydłowych w całej lidze. Na wszystkich frontach
dobił do czternastu bramek i piętnastu asyst. Wydawało się, że jest
pewniakiem do gry w Rosji, ale ostatecznie Löw go skreślił,
wprawiając w zdumienie zdecydowaną większość kibiców nie
tylko reprezentacji Niemiec, ale i futbolu ogółem.
Zmiennicy: Dimitri Payet (Francja) i Aleksandr Kokorin (Rosja)
Napastnik: Mauro Icardi (Argentyna)
Kolejny przykład na to, że selekcjonerzy potraﬁą podejmować
niepopularne decyzje w imię szeroko rozumianego dobra zespołu.
Icardi to gwiazda i jeden z ﬁlarów Interu – wystarczy powiedzieć,
że w ostatnich czterech sezonach strzelił aż 91 goli w samej Serie
A. Wydawałoby się, że młody napastnik jest perełką, bez której
ciężko wyobrazić sobie jakąkolwiek reprezentację. Nawet w
Argentynie, gdzie konkurencja w ataku jest spora, wielu widziało
go w zespole, który ma powalczyć w Rosji o złoto. Inne zdanie ma
jednak Sampaoli, który skreślił 25-latka z uwagi na to, że ten nie
pasuje do ogólnej koncepcji drużyny i jej założeń taktycznych.
Mauro może więc pojechać do Rzymu i zbić piątkę z
Nainggolanem.
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Zmiennik: Álvaro Morata (Hiszpania)
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Futbol po rosyjsku

ystrzał z krążownika Aurora zwiastował początek
rewolucji bolszewickiej i daleko idących zmian w
futbolu. Komuniści widzieli w sporcie jedno z narzędzi do
wykucia nowego, sowieckiego człowieka. Jednakże
oprócz tężyzny ﬁzycznej rodem z radzieckich pomników
zapewniał również, a może nawet przede wszystkim,
kontrolę nastrojów społecznych. Już starożytni
Rzymianie wiedzieli bowiem, że lud można kupić za
pomocą "Chleba i igrzysk".

Pierwsze, założone w kwietniu 1923 roku, Towarzystwo Sportowe
nazwane Dinamo powstało z inicjatywy Feliksa Dzierżyńskiego,
który w trakcie rosyjskiej wojny domowej odpowiadał za realizację
"czerwonego terroru". Stowarzyszenie podlegało GPU, policji
politycznej. To przy jej lokalnych komendach w największych
miastach sformowano piłkarskie zespoły o biało-niebieskich
barwach. Najbardziej znane Dinama powstały w Moskwie, Kijowie,
Leningradzie, Tibilisi czy Mińsku. Przez okres sowiecki
towarzystwo święciło szereg sukcesów ciesząc się jednocześnie
powiązaniami z NKWD i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
ZSRR.
Sowieckie władze po rewolucji z rozmachem zabrały się za
tworzenie nowego krajobrazu radzieckiej piłki nożnej manipulując
losami poszczególnych drużyn czy karierami zawodników. Zespoły
odnoszące dobre wyniki lub posiadające odpowiednie koneksje
dostawały (czy tego chciały, czy nie) patronów. Podstawą była
kontrola. Ochotnicze Sportowe Społeczności (z ros. Dobrowolnyje
Spor tiw ny j e Ob szc ze stw a) pow staw ały prz y z w iąz kac h
zawodowych poszczególnych branż i często miała wsparcie
resortowe. I tak CSKA Moskwa czy SKA Rostów, czyli odpowiedniki
naszej Legii i Śląska, powołało do życia towarzystwo sportowe
powstałe przy wojsku, należące do Ministerstwu Obrony. Do dziś MO
posiada 20% udziałów w swoim klubie ze stolicy. Temu samemu
ministrowi podlegało także DSO Zenit. Były to drużyny przypisane
do zakładów przemysłowych high-tech. Np. petersburski Zenit był
powiązany z fabrykami produkującymi turbiny, wieżyczki i
wyrzutnie torped dla okrętów radzieckiej marynarki, a od lat 60-tych
Dnipro Dnipropietrowsk miało wsparcie z zakładów Jużmasz
wytwarzającymi m.in. rakiety balistyczne. Natomiast rosyjskiego
"Kolejorza", czyli DSO Lokomotiw, nadzorowało Ministerstwo
Transportu. Pojawiły się także i DSO górników (Szachtior),
pracowników przemysłu motoryzacyjnego (Torpedo), przemysłu
metalurgicznego (Metallurg), studentów uniwersytetów
(Burewiestnik) i wiele, wiele innych.
Spartkaus i Bestia

p r ze c i w k o r z y m s k i m p a no m . K l u b c i e s z y ł s i ę w i ę k s z ą
niezależnością, sukcesami i olbrzymią popularnością, a przez to i
niechęcią ze strony wpływowych członków partii.
W pierwszych latach istnienia radzieckiej ligi 1936-1940 zdobył trzy
mistrzostwa. We wrześniu 1939 Czerwono-Biali pokonali Dinamo
Tibilisi w półﬁnale Pucharu ZSRR 2:1 po kontrowersyjnym golu. Nie
było pewności czy piłka faktycznie przekroczyła linię bramkową.
Apelacja Dinama została odrzucona, lecz po wygranym przez
Spartak ﬁnale (3:1 z Energetikiem Leningrad) prosto z Komitetu
Centralnego Partii przyszedł nakaz powtórzenia półﬁnału.
Czerwono-Biali ponownie zwyciężyli po zaciętym meczu (3:2), co
podobno rozwścieczyło Ławrientina Berię. Pochodzącego z Gruzji
szefa NKWD i DSO Dinamo w jednej osobie. (To na jego wniosek
przeprowadzono masakrę katyńską i jej podobne). W ramach
zemsty obrał sobie za cel braci Starostin. Zostali oni aresztowani
1942 roku. Jeden z szeregu zarzutów im przedstawionych odnosił
się do promowania "burżuazyjnego stylu gry" - systemu WM
stworzonego przez Herberta Chapmana z Arsenalu. Po dwóch
latach spędzonych w więzieniu na Łubiance, skazano ich na 10 lat
gułagu. Zostali wypuszczeni i rehabilitowani dopiero po śmierci
Stalina i Berii.
Klub przetrwał cios, lecz stracił swoją autonomię. Należał do tzw.
wielkiej trójki ZSRR - najbardziej utytułowanych zespołów z okresu
istnienia państwa rad. Z dwunastoma mistrzostwami kraju ustąpił
miejsca na podium jedynie Dynamo Kijów (13 tytułów), ale za to
wyprzedził moskiewskich Dinamowców (11).
Przesilenie
Upadek Związku Radzieckiego był kataklizmem dla futbolu w tej
części Europy. W obliczu transformacji ustrojowej, kryzysów
politycznych i ﬁnansowych jej towarzyszących piłka nożna została
zepchnięta na dalszy plan. Stworzony przez dekady i dotowany de
facto przez państwo system DSO rozpadł się na kawałki. Budżety
ministerstw, organizacji i zakładów patronackich przechodziły
turbulencje, a utrzymywanie zespołów było dla nich zbędnym
wydatkiem. Najbardziej ucierpiały na tym małe drużyny
przyzakładowe oraz młodzieżowe. Boiska akademii zaczęły
zarastać i niszczeć.
Jedynie Spartak spadł na cztery nogi i uniknął wstrząsów, gdyż w
latach 50-tych objęły go pod opiekę władze Moskwy. Dzięki temu
OLEMAGAZYN.PL
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W tej rzeczywistości wyróżniał się Spartak Moskwa, założony w 1934
roku przez braci Starostin. Był związany z Promkooperacją
zrzeszającą pracowników z bardzo szerokiego zakresu branż
zajmujących się handlem oraz usługami. W porównaniu do
największych rywali jego oﬁcjalne narodziny nie zostały
zainspirowane przez policję czy armię, a tworząca go drużyna już
wcześniej z powodzeniem rywalizowała ze stołecznym Dinamem.
Przez to postrzegano go jako "klub ludu", choć miał protekcję
"ministra ds. rozwoju młodzieży" Sama nazwa nawiązywała zresztą
do Spartakusa, gladiatora, który poprowadził bunt niewolników

Fot. Alexander Demiantchouk/Reuters

lata 90-te zastały klub jako właściciela licznych nieruchomości na
terenie miasta, choć paradoksalnie nie miał on własnego stadionu.
Czerwono-Biali nie mogli narzekać na brak pieniędzy i zdominowali
na dekadę rosyjski futbol. Na dziesięć pierwszych sezonów
ekstraklasy dziewięć razy zdobyli tytuł mistrza kraju, a w 1991 roku
dotarli do półﬁnału Pucharu Mistrzów. Ale pozostali wyjątkiem,
ponieważ żaden rosyjski klub nie powtórzył tego wyczynu
w najbardziej elitarnych europejskich rozgrywkach.
Czas Oligarchów?
Dopiero początek nowego wieku przyniósł ze sobą odrodzenie i
większą, choć nie całkowitą stabilizację czyniąc obecnie z
rosyjskiej ligi szóstą siłę w Europie. W zmagającym się z szarą
rzeczywistością futbolu pojawiły się miliony z portfeli
biznesmenów, którzy dzięki koneksjom zbili fortuny na
prywatyzacji majątku państwa. Za sprawą Romana Abramowicza
(Chelsea), Aliszera Usmanowa (Arsenal) czy Dimitrija Rybołowlewa
(Monaco) dały one o sobie nie znać także poza granicami kraju.
Najwięcej zyskało na tym CSKA. Po okresie dominacji Spartak stał
się własnością Leonida Feduna wiceprezydenta i jednego z
głównych udziałowców naftowego giganta Łukoila. Pomimo
pełnych kieszeni pozwalających na wybudowanie swojego
własnego stadionu (otwartej 2014 roku Otkrytije Arieny), klub
dopiero w przedostatniej kampanii sięgnął po mistrzowski tytuł po
szesnastu latach posuchy. W międzyczasie to Armiejcy przejęli
palmę pierwszeństwa. W 2001 roku znaleźli się w rękach
Jewgienija Giniera działającego w branży energetycznej. Od tego
czasu Czerwono-Niebiescy sześć razy zdobyli krajowy czempionat.
Tylko o jeden mniej niż przez cały okres ZSRR. Mimo, iż wówczas
CSKA miało do dyspozycji unikalną procedurę transferu
zawodników - pobór do wojska. Do triumfów bardzo przysłużył się
też Roman Abramowicz, którego spółka naftowa Sibnieft w ramach
umowy sponsorskiej w latach 2004-2007 miała przekazać klubowi
54 mln $. W tym czasie moskiewska drużyna nie tylko udanie
rywalizowała z Zenitem na własnym podwórku (pomimo znacznie
większych nakładów na transfery drużyny z Sankt Petersburga),
lecz jednocześnie jako pierwszy rosyjski zespół sięgnął po Puchar
UEFA (2005). To zwycięstwo ma tak duże znaczenie, iż trofeum
został uwiecznione w bryle nowopowstałego stadionu CSKA, VEB
Arieny.

10

Błędne byłoby stwierdzenie, iż rosyjski futbol opiera się tylko na
oligarchach, jak ten ukraiński. Kluczową rolę w tej dyscyplinie
odgrywa państwo za pośrednictwem podległych mu spółek oraz
władz lokalnych. Najlepszym przykładem jest metamorfoza Zenita,
szarej myszki z okresu ZSRR, która 1967 roku uniknęła spadku z
ekstraklasy, mimo zajęcia ostatnie miejsca w lidze. Była to decyzja
polityczny, gdyż relegacja klubu z ówczesnego Leningradu w 50.
rocznicę Rewolucji Październikowej nie wyglądałby najlepiej. Za to
po transformacji Zenit spędził na zapleczu trzy sezony. Zupełnie
nową epokę w klubie otworzył Gazprom wpompowując w ulubioną
drużynę Władimira Putina kilkaset milionów euro, co przyniosło
trofea w postaci Pucharu UEFA oraz Superpucharu Europy (oba w
2008).
Lokomotiv Moskwa wciąż podlega RŻD (rosyjski odpowiednik PKP),
moskiewskie Dinamo należy do banku VTB zarządzanego przez
Bank Centralny Federacji Rosyjskiej. Ponadto głównym sponsorem
Armiejców jest Rosseti, państwowy producent i dostawca energii
elektrycznej, a budowa ich nowego stadionu była możliwa dzięki
ﬁnansowemu wsparciu z VEB - należącego do rządu banku "ds.
rozwoju". Z kolei kluby znajdujące się w peryferyjnych częściach
Rosji jak FK Ural czy Tom Tomsk należą, lub jak Rubin Kazań (do
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018 ¡Olé! Magazyn i Le Ballon

2017 roku) należały, do lokalnych władz i często są narzędziem
regionalnych polityków do zbierania poparcia u mieszkańców.
Pod dywanem
Kiepskie zarządzanie, brak transparentności klubów i układy
wciąż są piętą achillesową rosyjskiej piłki nożnej. W latach 20042007 Aleksiej Fedoryczew przeznaczył około 100 mln $ na
wzmocnienie Dinama Moskwa. Do drużyny zawitało trzynastu
Portugalczyków m.in. Maniche czy Danny. Zamiast mistrzostwa
była spektakularna klapa i ogromne długi. Sytuacja powtórzyła się
już pod zarządem banku VTB. Pieniądze znów zaczęły płynąć
szerokim strumieniem i równie szybko wypływać z klubu. Za
szybko. W 2013-2014 na transfery wydano ponad 95 mln €.
Dinamowcy wrócili do grona czołowych rosyjskich zespołów, lecz
mieli trudności z wywalczeniem miejsc premiowanych udziałem
w Lidze Mistrzów. Przez to w dobie kryzysu rubla (pensje
zawodników były płacone w dolarach lub euro) nie mogli spełnić
wymogów Financial Fair Play. Karą było pozbawienie ich startu w
Lidze Europy. Skończyło się na sprzedaży zawodników i wizytą w
drugiej lidze w sezonie 2016/17.
Bliźniaczy los podzieliło Anży Machaczkała, w którą Sulejman
Kierimow wpakował ponad 235 mln $, a następnie zakręcił kurek.
To samo uczynił wcześniej w swoich innych inwestycjach w
rosyjskie federacje boksu i zapasów. Klub musiał się ratować
wielką wyprzedażą, gdyż nie byłoby go stać na utrzymywanie
astronomicznych pensji Samuela Eto i innych. Kierimow dostał
Anży w zasadzie za darmo (za obietnicę wielkich inwestycji) od
prezydenta Dagestanu mianowanego przez Putina. Transakcje
były przeprowadzane m.in. z Chelsea, Monaco, a przede
wszystkim z Dinamo VTB (stąd późniejsze problemy
moskwiczan), którego Kierimow jest bardzo dobrym klientem.
Kilka lat przed przejęciem Anży, gdy z powodu kryzysu za
oceanem wartość jego majątku spadła do 200 mln $, dostał od
wspomnianego banku kredyt sięgający pięciu miliardów na zakup
akcji Uralkali od Rybołowlewa. Dagestański biznesmen nie jest
nawet pierwszoplanowym graczem, lecz występuje we właściwej
drużynie. I to się liczy.

Rosyjski futbol oddycha gazem ziemnym, ma ropę naftową
zamiast krwi. Całość spowita jest niewidzialną siecią powiązań, a
wszystkie nitki prędzej czy później prowadzą do Moskwy.
Kremlowski anioł stróż wciąż czuwa trzymając w ojcowskim
uścisku przynajmniej największe piłkarskie marki. Nawet
nieroztropne Dinamo. Jak to działa? Zapewne tak jak z
ﬁnansowanie Mundialu. Putin zapytany o możliwość
uczestniczenia jego wiernego sojusznika Romana Abramowicza w
inwestycjach związanych z Mistrzostwami Świata odparł z
uśmiecham na ustach - "Może nam dać pieniądze, ma ich
mnóstwo w zapasie". Wystarczyło, że poprosił i znaleźli się
sponsorzy i pieniądze na ratowanie upadającej Krylji Sowietow z
Samary czy drużyny z Tomska. Prezydent Rosji wie jak odzyskać
bogactwo od milionerów ery Jelcyna i zyskać poklask. Socjalizm
upadł, lecz wpływ państwa na świat piłki nożnej wciąż jest silny.
W końcu trudno jest zerwać ze starymi przyzwyczajeniami.
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Mundial, ale za jaką cenę?

„Poważny sport nie ma nic wspólnego z fair play. To
wojna, tylko że bez strzelania” – pisał George Orwell w
swoim manifeście, obserwując przebieg wizyty Dynama
Moskwa w Wielkiej Brytanii tuż po zakończeniu drugiej
w o j n y ś w i ato w e j . P i s a r z c e l n i e p u n k to w a ł
funkcjonowanie totalitaryzmu i wykorzystywanej do
celów propagandowych aktywności ﬁzycznej.

Tak, jak nie da się oddzielić ziarna od plew, tak nierozerwalnie łączą
się ze sobą światy polityki i sportu. Najbardziej jest to widoczne w
okresie napięć politycznych. Podobnie jest z tegorocznym
mundialem w Rosji, któremu – zdaniem wielu ekspertów –
towarzyszyć będą najgorsze od dziesięcioleci stosunki
d y plo m a t yc z ne p a ń s t w a P u t i n a z Z a c ho d e m . O s t a t n i m
wzbudzającym tak zaciekłe kontrowersje gospodarzem
czempionatu była Argentyna w roku 1978. Wtedy już od dwóch lat
władzę po zamachu stanu sprawowała junta wojskowa z Jorge
Rafaelem Videlą na czele.
W przypadku Rosji nadchodzące mistrzostwa to tylko kolejny punkt
na długiej liście przewinień, począwszy od zakrojonego na szeroką
skalę systemu dopingowego, na otruciach szpiegowskich kończąc.
Problemów, którym muszą sprostać – lub nawet trafniej – które
należy zamieć pod dywan, jest znacznie więcej. Dla FIFA Rosja na
pewno nie jest dziś wymarzonym gospodarzem mundialu.
Mistrzostwa w oparach korupcji i zniewolenia
Gianni Infantino przyznał, że „FIFA jest gotowa na kontrowersje”.
Choć wypowiedź Włocha odnosiła się do wprowadzenia technologii
VAR podczas meczów turniejowych, słowom prezydenta światowej
federacji piłkarskiej nadaje się nierzadko szerszy kontekst. Putin
potrzebuje sukcesu jak tlenu, a takim miały się okazać „wielkie
mistrzostwa”, jakie podczas ceremonii losowania grup ﬁnałowych
obiecał całemu światu.
Póki co jednak, jedyne co unosi się w powietrzu, to odór korupcji.
Według agencji Transparency International koszty organizacji MŚ w
Rosji wyniosą trzykrotność wydatków na przygotowania turnieju w
RPA. Zresztą nawet Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi
kosztowały cztery razy więcej niż początkowo oszacowano.
Tymczasem już w zeszłym roku alarmowano, że do puli
przeznaczonej na przygotowanie mistrzostw będzie potrzeba
jeszcze dorzucić przynajmniej 30 milionów rubli. Choć Rosja nie
liczy się z pieniędzmi, znaczne procenty od krążących sum
przekazywane są pod stołem.

rozmawiać. Nie patrzą na nikogo, są jak jeńcy wojenni” – wyznał.
Gdy temat podjęły media, Infantino zareagował frazesami o
„świadomości naruszenia praw człowieka”. Poza tym, FIFA
pozostało biernie przypatrywać się Kremlowi i jego dalszym
przygotowaniom do turnieju.
Afera goni aferę
Problemy piętrzą się jednak nie tylko na placu budowy. Przemoc
s i e j ą c y c h s p u s to s ze n i e p o d c z a s Eu ro w e Fr a n c j i n e o faszystowskich chuliganów, a następnie rasistowskie incydenty w
rosyjskim futbolu to tylko wierzchołek góry lodowej.
W 2012 roku ultrasi z Petersburga wydali manifest, w którym żądali
od swojego klubu wprowadzenia zakazu na podpisywanie
kontraktów z piłkarzami o odmiennym kolorze skóry i orientacji
seksualnej. CSKA Moskwa zamknięto stadion po wniesieniu na
obiekt rasistowskich transparentów na mecz z Romą w 2014 roku w
Ligi Mistrzów, a w marcu podczas towarzyskiego meczu w
Petersburgu pod adresem Ousmane’a Dembele, N'Golo Kante i Paula
Pogby imitowano małpie okrzyki.
Największy rozgłos przyniosła jednak afera dopingowa, w wyniku
której Rosyjski Komitet Olimpijski został wykluczony z ostatnich
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu.
Rosja z pomocą swoich agentów, pomagających tuszować
przypadki stosowania dopingu, wygrała w 2014 roku w Soczi
klasyﬁkację medalową. Później wyszło jednak na jaw, że Rosjanie
zorganizowali specjalne laboratorium, które na potrzeby
sportowców dysponowało próbkami służącymi do podmiany z tymi
uzyskanymi na kontroli antydopingowej. System tuszowania
dopingu został zaaplikowany również w futbolu – 34 ze 154
pobranych od piłkarzy próbek mogło zostać sfałszowanych w
moskiewskim laboratorium. Na liście podejrzanych widnieją
nazwiska zawodników, którzy do dziś reprezentują barwy „Sbornej”.
Osobą spajającą nadchodzące mistrzostwa ze skandalami z Soczi
jest Witalij Mutko, który do 2016 roku pełnił funkcję ministra sportu.
Człowiek ten, który maczał palce w procederze fałszowania próbek
antydopingowych, został dożywotnio wykluczony ze struktur
MKOl-u, gdy skandal ujrzał światło dzienne. Nie przeszkodziło mu to
jednak w objęciu władzy nad rosyjską federacją i komitetem ds.
organizacyjnych mistrzostw. FIFA na taki obrót wydarzeń
zareagowała nie tyle nawet naturalną dla siebie biernością, co wręcz
wydała oświadczenie w poparciu dla Mutki, który koniec końców
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Dobrej prasy nie przynosi Rosjanom wykorzystywanie do pracy przy
budowie infrastruktury na MŚ niewolników z Korei Północnej, które
też miało być jednym z przejawów korupcji. Pieniądze, które
rozeszły się w różnych kierunkach, miały zmusić wykonawców do
sprowadzenia bezpłatnej siły roboczej z Azji. Anonimowy
podwykonawca Zenit Areny w Petersburgu wyznał, że co najmniej
190 Koreańczyków z Północy pracowało bez dnia wolnego od
sierpnia do listopada zeszłego roku w niewolniczych wręcz
warunkach, tyrając co najmniej 11 godzin dziennie, siedem dni w
tygodniu. Przy samych pracach na Zenit Arenie życie straciło
siedemnastu pracowników. „Ci ludzie boją się z kimkolwiek

Fot. Rferl.org

poddał się do dymisji, lecz zachował stanowisko wicepremiera – co w
istocie – niewiele zmienia w kontekście organu decyzyjnego w
sprawach organizacyjnych.
Mundial otwarciem na świat?
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych imprezy sportowe
rangi Igrzysk Olimpijskich lub piłkarskich mistrzostw świata mają
otwierać państwa totalitarne na świat. Są „oznaką integracji kraju z
globalną społecznością”. W rzeczywistości jednak, jak pokazywała
przeszłość, następuje efekt odwrotny do zamierzonego. Reżimy
umacniają swoją pozycję, prezentując na zewnątrz zakrzywiony
obraz potęgi i bogactwa. Tak wykorzystały zmagania w Pekinie
Chiny, tak zapewne uczyni Katar z mundialem w 2022 roku. „Rosja to
tylko kolejny przystanek na skorumpowanej trasie przestępczości i
śmierci” – pisał w marcu brytyjski dziennikarz Daily Mail, Martin
Samuel.
Wydaje się, że FIFA – skażona korupcją i próbująca podreperować
swój nadszarpnięty wizerunek nadchodzącym mundialem – nie
mogła wybrać gorszego partnera do organizacji takiej imprezy.
Zamiast nowego rozdania, światowa federacja w obliczu wielu
piętrzących się problemów umywa ręce. Infantino, a wraz z nim FIFA,
na każdym kroku odczuwają głęboką zależność od swoich rosyjskich
kooperantów. Wszelkie utrudnienia, które mogłyby zakłócić spokój
przygotowań do turnieju były powodem białej gorączki w mającej
siedzibę w Zurychu federacji. Zamiast wizerunkowego katharsis,
FIFA ubabrała się po łokcie przyznawaniem mistrzostw Rosji.
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I nic nie zapowiada tego, by 15 lipca wraz z ceremonią wręczenia
złotych medali mistrzom świata na moskiewskich Łużnikach FIFA
poczuła nagle ulgę z kończącego się projektu. Może należałoby to
potraktować nawet jako rozgrzewkę przed tym, z czym Infantino i
spółka będą musieli się zmierzyć przy okazji przedsięwzięcia „Katar
2022”. A przecież miało być tak pięknie. FIFA potrzebowała Rosji i na
odwrót. Okazało się jednak, że obie strony są siebie warte i w
atmosferze skandali, bojkotów i niedomówień zainaugurują XXI
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Pierwszy w tej części Europy, ale
czy jednocześnie ostatni?
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Czas, obrona, nadzieja.
Przeprawiona cyfra w systemie

rener Adam Nawałka sięgnął po wysłużony kajet i
zawahał się. Długopis był znacznie bliżej, ale oznaczał
coś deﬁnitywnego - czego jeszcze nie wypadało robić.
Ostatecznie docisnął do kartki ołówek, by grubą kreską
zamienić proste linie na dwa brzuszki.

Coś więcej niż matematyka
Przeprawienie czterech na trzy wymaga jednego ruchu dłonią,
wdrożenie nowej formacji to niejednokrotnie efekt
kilkumiesięcznych treningów. W obu przypadkach, choć są
diametralnie różne, rezultat nie zawsze będzie doskonały. Stara
cyfra może przebijać się spod spodu, a ułomności dawnego systemu
nadal dawać o sobie znać. Powodem wcale nie musi być
niedbalstwo. Tak naprawdę wystarczą wewnętrzne ograniczenia –
słaby tusz albo charakterystyka poszczególnych zawodników.
Zmiana ustawienia z czwórki w obronie na trójkę była naturalną
konsekwencją eliminacji do mistrzostw świata. Nazwanie ich
nieudanymi stanowiłoby spore nadużycie. Polska zajęła pierwsze
miejsce w grupie, tylko raz zremisowała (2:2 na wyjeździe z
Kazachstanem) i raz przegrała (0:4 z Duńczykami w Kopenhadze).
Niemniej jednak wielokrotnie, nawet nie tak nieśmiało, zapalała się
czerwona lampka sygnalizująca, że wiele elementów należy
poprawić.
Już same statystyki mogły dać sporo do myślenia. Polacy oddali
połowę tego, co strzelili (28:14) i tym samym osiągnęli średnią 1,4
straconych bramek na spotkanie. Fakt że liczby mocno podkręca
dwumecz ze Skandynawami, w czasie którego stracili 43% goli (6 z
14), nie umniejsza wagi problemu.
Kłopoty ze stabilnością paradoksalnie nie zostały najmocniej
zarysowane w starciu z Danią, a w zwycięskim, aż 6:1 meczu z
Armenią. Z perspektywy czasu może zabrzmieć to absurdalnie, ale
właśnie na tle słabo dysponowanego przeciwnika były najbardziej
niepokojące.
Zgrzyt zębatek
Początkowo wszystko układało się idealnie. Szkoleniowiec
zdecydował się na wystawienie kwartetu Bereszyński-Pazdan-GlikPiszczek i tym samym dokonał jednej zmiany w porównaniu do
wcześniejszej konfrontacji (Rybus-Bereszyński). W ciągu zaledwie
25. minut Polacy wypracowali sobie trzybramkowe prowadzenie.
Następnie cofnęli się i przystąpili do realizacji pozostałych założeń.
Tylko że plan dość szybko wymknął się spod kontroli. Wycofanie na
własną połowę było wodą na młyn dla przeciwnika. Nie przypuścił
huraganowych ataków ze względu na swoje wewnętrzne
ograniczenia, ale jeszcze przed przerwą strzelił gola. Zamiast
uspokojenia gry i oszczędzania sił na starcie z Czarnogórą (trzy dni
później), które byłyby jak najbardziej racjonalnym zachowaniem,
drużyna zaczęła popełniać coraz więcej błędów.

Fot. Pixabay.com
pomocnicy zostali zmuszeni do masowego wycofywania piłek, z
czym nie do końca mogli poradzić sobie stoperzy. Pazdan i Glik
zaczęli zaniedbywać odległości w obrębie formacji. Po przerwie
wszystko wróciło do normy.
Wówczas ta jedna stracona bramka po stałym fragmencie gry
niewiele zmieniała. Ot, krótki moment nieuwagi, na który każdy
może sobie pozwolić, jeśli potraﬁ wybrnąć. „Jeśli”, bo poważne
kłopoty z wyjściem spod pressingu pojawiały się już wcześniej.
Dania wygrała m.in. dzięki temu, że potraﬁła samym ruchem
wyłączyć dwie-trzy możliwości wprowadzenia futbolówki przez
polskich defensorów. A to był dopiero początek.
Trójka z otwartą furtką
Nagromadzenie raz zaniedbanych błędów mogłoby doprowadzić do
efektu śnieżnej kuli. Trener Nawałka nie spoczął na laurach.
Wiedział, że jego podopieczni na mundialu nie przetrwają takiej
lawiny. Wszak nie chodziło jedynie o niepewną obronę, ale także
wszelkie wynikające z niej czynniki destabilizujące środek pola.
Natychmiast podjęto leczenie, które bynajmniej nie miało
przebiegać objawowo. Selekcjoner chciał uderzyć w źródło
problemu.
Zaczął od początku, od pierwszego meczu kontrolnego. Nie uległ
jednak pokusie zastosowania terapii szokowej, bo nie chciał burzyć
ładu budowanego od tak dawna. W spotkaniu z Urugwajem (0:0)
zmiany nie były gwałtowne. Polska przeszła do gry na trójkę z tyłu w
najbardziej łagodny sposób z możliwych.
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Mowa głównie o reakcji na pressing rywala. Wystarczył doskok
d w ó c h z a w o d n i k ó w, ż e b y z a p a n o w a ł c h a o s . M i ę d z y
Krychowiakiem a Linettym zaczęły przechodzić prostopadłe piłki,
później to samo spotkało duet Bereszyński-Cionek i kilkakrotnie
doszło do niebezpiecznych strat na skrzydle. Tym samym środkowi
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Szkoleniowiec postawił na trio Glik-Cionek-Jach, ale na bokach
zameldowali się Rybus i Bereszyński, którzy nie realizowali
obowiązków typowych dla wahadłowych. Wszystko przez strukturę
linii ataku – Grosicki i Błaszczykowski bardzo często zajmowali
pozycje skrajnie przy liniach bocznych, jednocześnie odciążając
wyżej wspomniany duet. Dużą rolę odgrywał także Góralski, który
stanowił swoisty rygiel. Największy wysiłek włożono w to, co
przysparzało sporo problemów w spotkaniach eliminacyjnych –
reakcja na pressing i organizacja gry po stracie.

\

Za podstawę uznano ciasne ustawienie, które umożliwiało sprawną
reorganizację szeregów. Bardzo istotne były sekundy przed
przyspieszeniem rozegrania przez Urugwaj. Natychmiast ustawiały
się dwie linie: jedna złożona z dwóch stoperów i jednego
„wahadłowego”, druga z jednego oderwanego stopera (najczęściej
Cionek), drugiego „wahadłowego” i dwóch środkowych z jednoczesną
możliwością szybkiego wsparcia Grosickiego albo
Błaszczykowskiego. Ofensywa zeszła na drugi plan. Z kontratakami
wychodziło maksymalnie trzech zawodników i bardzo rzadko byli
wspierani przez kogoś z drugiej linii.
Sytuacja uległa zmianie dopiero w drugiej połowie, gdy selekcjoner
zdecydował się na roszady w składzie. Zyskał na tym atak, ale
znacznie straciła organizacja gry, czyli priorytet na ten mecz. Wszak
miał być fazą przejściową przed całkowitą zmianą systemu na trzech
obrońców. Plan został zrealizowany – formacje przesuwały się
konsekwentnie, z tyłu dawno nie było takiego spokoju.
Tykający zegar

Jedna dynamiczna akcja wystarczyła, żeby wróciły demony
przeszłości. Najpierw Aquino rozegrał w bocznym sektorze z
Guardado. Już na tym etapie zawiodła komunikacja. Trio
Jędrzejczyk-Mączyński-Kędziora pozwoliło na uwolnienie
zawodnika i wypuszczenie go w wolną przestrzeń w środku pola. W
tym samym czasie miały miejsce dwa wydarzenia: Jimenez szukał
sobie miejsca tuż przed polem karnym, a tymczasem Aquino bez
większych trudności dostał się na 16. metr. Dopiero wówczas
zawężono pole gry – o pół tempa zbyt wolno i z nierównym
rozłożeniem sił (odkryty Jimenez strzela gola).
Faza testowego wprowadzania nowego systemu utknęła w
martwym punkcie. Zmiany w ustawieniu nie miały pozytywnego
wpływu ani na organizację ataku, ani na problemy, które w ten
sposób usiłowano zminimalizować. Mimo wszystko trener Adam
Nawałka docisnął mocniej ołówek czyniąc ostatnie szlify. Jeśli
testować, to tylko teraz – kurs został obrany i nikt nie zamierzał z
niego zboczyć.
Po rozpoczęciu przedostatniego etapu przygotowań przeprawiona
w kajecie cyfra niemalże całkowicie wyparła swoją poprzedniczkę.
Coraz trudniej było dostrzec, co się pod nią skrywa. Mecze kontrolne
z Nigerią (porażka 0:1) i Koreą Południową (zwycięstwo 3:2)
stanowiły następne i tym samym najbardziej zaawansowane
stadium wdrażania nowej formacji. Na kolejne nie będzie czasu.
Ostatnie starcia odbędą się już po ogłoszeniu 23-osobowej kadry na
mundial.
Nowy system, stare problemy
Chociaż szkoleniowiec twardo trzymał się wyjściowej formacji 3-43, to przybierała ona różne warianty nie tylko w zależności od fazy
spotkania, ale przede wszystkim wyborów personalnych.
Selekcjoner podjął próbę jednoczesnego ustabilizowania systemu i
wykorzystania ostatniej chwili na sprawdzenie formy kilku
nowych-starych piłkarzy.
Tylko czterech zawodników zagrało od początku w obu
konfrontacjach (Lewandowski, Zieliński, Glik, Piszczek), co miało
re a l n y w p ł y w n a f u n kc j o no w a n i e d r u ż y n y. C a ł k o w i c i e
zrezygnowano z półśrodków, czyli postawiono na typowe wahadła
(odpowiednio Kurzawa-Frankowski i Rybus-Jędrzejczyk), i w obu
przypadkach rywale odsłonili większość problemów związanych z
wyborem takiego rozwiązania.

Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość czasu, trener poszedł za ciosem.
W spotkaniu z Meksykiem (porażka 0:1) wykonał kolejny krok i
obciążył obronę nieco większą odpowiedzialnością niż w
poprzednim starciu. Miejsce Glika zajął Jędrzejczyk, Bereszyńskiego
zastąpił Kędziora, ale to nie zmiany personalne w defensywie były
najbardziej istotne, a zupełnie inaczej zorganizowane atak i druga
linia.
Zieliński ścinał w ofensywie do środka, Mączyński i Linetty mieli z
założenia zapewniać wsparcie obrońcom. Tylko że pierwszy zupełnie
nie nadążał za Meksykanami, natomiast drugi gubił się pod
naciskiem. W efekcie poruszanie się Polaków w streﬁe obronnej
wyglądało znacznie gorzej niż kilka dni wcześniej.
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Nigeryjczycy konsekwentnym ustawieniem nie tylko odcięli
Polakom środek pola, ale przede wszystkim obrońcy (KamińskiGlik-Piszczek) mieli trudności z prostym wprowadzeniem
futbolówki do gry. Jedynym możliwym wariantem ataku była jego
organizacja przez boczne sektory lub szukanie ofensywy długimi
podaniami.
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Problem w tym, że podopiecznych trenera Adama Nawałki nękają
dokładnie te same problemy, które usiłowano zminimalizować
właśnie przez wdrożenie nowego systemu. Gra pod presją nadal
stanowi największą bolączkę kadrowiczów pomimo
przetestowania kilku różnych wersji ustawienia – zarówno pod
kątem formacji, jak i personaliów.

Pierwsze rozwiązanie również miało swoje wady, bowiem
Frankowski wielokrotnie był obstawiany przez 2-3 przeciwników,
którzy zmuszali go do wycofania piłki. W swoich działaniach podobnie zresztą jak Kurzawa - był osamotniony, co znacznie
utrudniało realizacje zadań. Wynikało to bezpośrednio z zaburzonej
pracy centralnej strefy. Nie system był największym problemem, a
komunikacja i chaotyczna reakcja na pressing. Ciasne ustawienie, za
które można było chwalić po meczu z Urugwajem, należało do
przeszłości. Polacy nie potraﬁli narzucić swoich warunków gry z
dwóch powodów: odległości i niedokładnych podań.
Przeciwko Korei sytuacja była zgoła inna. Rywal w pierwszej połowie
nie nakładał pressingu i nie narzucał tempa. Rozegranie układało się
zaskakująco dobrze mniej więcej do okolic koła środkowego – do tego
momentu były i przestrzeń, i czas, żeby spokojnie ułożyć sobie grę.

Dynamiczny pressing rywala potraﬁ w jednym momencie zburzyć
cały plan. Zdestabilizować działanie środkowej strefy, spowodować
chaos w linii obrony. Dodatkowo wprowadzenie wahadłowych
dotychczas nie miało faktycznie pozytywnego wpływu na
organizację ataku i poprawienie płynności w przechodzeniu z
defensywy do ofensywy.
Szkoleniowiec nieustannie pracuje nad optymalną i stabilną wersją
swojej kadry, chociaż mnóstwo elementów wysypuje się w trakcie
przygotowań. Czwórka z tyłu nigdy tak naprawdę nie została
przekreślona, a jedynie przeprawiona na czas kilkumiesięcznego
okresu przygotowawczego. Kto wie, czy te wszystkie roszady nie są
wpisane w szerszy plan, który miał nauczyć kadrowiczów
uniwersalnego podejścia do futbolu. Taka postawa byłaby
wartościowa w obliczu różnorodnych rywali na mistrzostwach
świata. Pozostaje jedynie wygrać wyścig z czasem i ustabilizować
odpowiednie mechanizmy.

Glik zostawał najniżej z założenia pozostając w bezpośrednim
kontakcie z bramkarzem, dość szeroko ustawiał się duet PazdanPiszczek. W roli wahadłowego kompletnie nie odnalazł się
Jędrzejczyk, który stanowił przeciwieństwo Rybusa. Zawodnik do
piłki startował o kilka sekund za późno i poruszał się maksymalnie
blisko linii bocznej. W drugiej części spotkania role się odwróciły.
Polacy stracili inicjatywę, co uwypukliło typowe dla nich problemy.
Bramki dla przeciwnika padły po strzałach z martwej strefy między
Mączyńskim a Pazdanem. Wówczas dało się odczuć te za duże
odległości miedzy obrońcami – interwencje były utrudnione,
przeciwnik z łatwością utrzymywał się przy futbolówce i zawiązywał
pressing.
Ostatni gwizdek
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Trudno w tym momencie wyodrębnić jeden ogólny styl, który mógłby
być taką swoistą myślą przewodnią kadry narodowej. W każdym z
czterech meczów kontrolnych pojawił się inny wariant linii obrony,
testowano dwie różne formacje i jeszcze jedną, dzięki której mimo
podobnego ustawienia „na papierze” (3-4-3, Urugwaj) realizowano
nieco inne zadania. Pomimo że zmiany były przeprowadzane bardzo
łagodnie i stopniowo, to czas nie do końca działał na korzyść Polaków.
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Idealne społeczeństwo w La Roja

iedy Gaudi był nastolatkiem, razem z przyjaciółmi snuł
utopijną wizję odbudowy zrujnowanej katalońskiej wsi,
Poblet. W tej zasłużonej, chrześcijańskiej prowincji
żywot miało prowadzić idealne społeczeństwo, które
przekaże kolejnym pokoleniom spuściznę po artystach.

Miał ożywić się miejscowy przemysł, który popchnie lokalną
ekonomię. Zasiedlona komuna oddałaby się tylko pracy, rodzinie
oraz wartościom patriotycznym i religijnym. Architektoniczne
pomysły Gaudiego zadbałyby o całą otoczkę życia w raju na ziemi.
Zachowując wszelkie proporcje, takie idealne społeczeństwo
znajdziemy w środku pola reprezentacji Hiszpanii. Tylko z
odwróconymi rolami. To Julen Lopetegui niesie taktyczny ciężar
owocnej współpracy centrocampistas z pozostałymi formacjami, a
walory artystyczne biorą na siebie pomocnicy. Bask nawet
specjalnie nie musi się głowić, komu powierzy te role – ot, przy
gorszym dniu selekcjonera wystarczyłby rzut monetą, a
wylosowana trójka i tak znajdowałaby się bliżej ideału, niż ma to
miejsce w innych drużynach narodowych.
Nadmiar możliwości to podobno luksus, ale czy na pewno? Kiedy
uświadamiasz sobie, że reprezentacja Hiszpanii ma do dyspozycji
Andrésa Iniestę, Sergio Busquetsa, Thiago, Koke i Saúla, może cię
rozboleć głowa. I ból się nasila, kiedy musisz wybrać tylko trzech.
Lopetegui już od początku kadencji ułatwia sobie, bo z Davida Silvy,
Isco i Marco Asensio – kolejnych do „upchnięcia” w jedenastce –
uczynił skrzydłowych lub wolnych elektronów. Kiedy przed rokiem
rozprzestrzenił się pomór wśród napastników, Bask wyciągnął zza
Oceanu Davida Villę, ale miał z tyłu głowy, żeby wzorem EURO 2012
(Fábregas na „fałszywej dziewiątce”) na szpic przesunąć Marco
Asensio. W ostatniej chwili oddelegował do tego Isco, a La Roja
rozegrała najbardziej perfekcyjny mecz od ﬁnału z Kijowa. Znów pod
walec napatoczyli się Włosi, którzy na Santiago Bernabéu polegli 0:3.
Dwie bramki zdobył Isco, a w wyjściowym składzie znalazło się
sześciu teoretycznych pomocników.
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Thiago, Koke czy Saúl?
Przed marcowymi meczami towarzyskimi Marca obwieściła, że na
jedenaście miejsc w podstawowym składzie La Selección,
selekcjoner rozdysponował już dziesięć. Tylko kataklizm miałby
pozbawić pewnego placu w Rosji Davida De Geę, Daniego Carvajala,
Sergio Ramosa, Gerarda Piqué, Jordiego Albę, Sergio Busquetsa,
Iniestę, Silvę, Isco i Diego Costę. Madrycki dziennik dobrze typował,
bo wszyscy znaleźli się na 23-osobowej liście.
Jedyną wątpliwością był wakat u boku Don Andrésa. Najczęściej
przejmowali go Thiago, Koke lub Saúl i to wśród nich rozegra się
walka o „pełen etat”. „Lopetegui będzie dokonywał wyborów pod
przeciwników. W spotkaniach bardziej wyrównanych i ﬁzycznych –
j a k z W ł o c h a m i – s t a w i a ł n a Koke , k tó r y j e s t b a rd z i e j
predysponowany do takiej gry. Z kolei Thiago był pierwszym
wyborem w spokojniejszych meczach. Saúl natomiast będzie
alternatywą dla każdego z trójki w formacji, bo miał już nawet epizod
jako zastępca kontuzjowanego Busquetsa” – analizuje Rodrigo
Errasti, bliski La Roja dziennikarz El Correo i Colipsa Deportes,
sugerując, że Lopetegui ma plan na każdego z wymienionych.

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018 ¡Olé! Magazyn i Le Ballon

Fot. AFP
Nie bez znaczenia będzie dyspozycja Koke i Saúla w Atlético.
Rojiblancos nie zachwycali w minionym sezonie, mimo że w
Primera División ﬁniszowali zaraz za plecami Barcelony i
przywieźli z Lyonu puchar za zwycięstwo w Lidze Europy.
Osiągnięcia te niewątpliwie zamazują obraz faktycznej formy
pomocników, na których nie spływało wiele pochwał w ostatnich
miesiącach. Niemniej – bez względu na ich kondycję – baskijski
selekcjoner może garściami korzystać z materiału, który dostarcza
mu Diego Simeone. W razie potrzeby może wdrożyć schemat
współpracy Koke i Saúla z Wanda Metropolitano w pierwszym
składzie reprezentacji (kosztem Iniesty i Thiago), albo postawić na
tego, który lepiej spisywał się w klubie na ostatniej prostej sezonu.
Beneﬁcjentem takiego rozwiązania byłby Koke, który maj może
zaliczyć do wyjątkowo udanych miesięcy.
Na przeciwnym biegunie znajduje się Thiago, dla którego poważna
gra skończyła się de facto po majówce. Bayern przypieczętował
tytuł mistrzowski chwilę po świętach wielkanocnych, zaś z Ligą
Mistrzów pożegnał się właśnie początkiem maja. Długi
„odpoczynek” dla oszczędzanego przez Juppa Heynckesa Hiszpana
wcale nie musi być błogosławieństwem, bo wychowanek Barcelony
dużą część rozgrywek spędził w gabinetach lekarskich. Urazy
mięśniowe pozbawiły 27-latka prawie połowę sezonu ligowego, co
stawia znaki zapytania o jego stuprocentowy powrót do zdrowia i
rytm meczowy. Niemniej Thiago na uporanie się ze swoimi
problemami i tak miał więcej czasu niż Koke i Saúl na złapanie
oddechu po wyczerpującej kampanii.
A może ktoś jeszcze?
I nie, i tak. Nie, bo Lopetegui wśród wybranych, obok Thiago, Koke i
Saúla, nie znalazł miejsca dla nikogo, kto jeszcze mógłby
partnerować Inieście. Zresztą, dotychczas Míster tylko raz
desygnował do gry skład, w którym zabrakło każdego z żelaznej
czwórki. W nieprzyjaznym Izraelu (0:1) środek pola tworzyli
Busquets, Asier Illarramendi i Jonathan Viera, a to przypomina
eksperyment w nielaboratoryjnych warunkach, nawet jeśli La
Selección miała już wyrobione przepustki na mundial. Swoje
epizody mieli też Juan Mata, Ander Herrera, Luis Alberto, Dani
Parejo i Rodri Hernández.
1. Tak, bo selekcjoner do „projektowania” formacji pomocników
podchodzi ze szczególną starannością i perspektywiczną wizją. To
właśnie ona popchnęła Baska do powtórzenia manewru Vicente del
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Bosque, który na obozach przed turniejami w Brazylii i Francji
przewidział pewną pulę miejsc dla piłkarzy, których nie zabierze na
mistrzostwa, ale przyjrzy im się w kontekście przyszłych wyzwań.
Lopetegui do współpracy zaprosił Iñakiego Williamsa, Yeraya, Unaia
Núñeza, Jesúsa Vallejo, Mikela Oyarzabala, ale też Carlosa Solera i
przywoływanego już Rodriego. I to właśnie w dwóch ostatnich należy
dopatrywać się świetlanej przyszłości w środku pola reprezentacji.
Soler ma 21 lat i z punktu widzenia La Selección jest idealnym
kandydatem, bo bez uszczerbku na grze łączy role środkowego
pomocnika i skrzydłowego (vide Silva, Isco, Asensio). Rok starszy
Rodri właśnie zamienił Villarreal na Atlético, a w jego ustawieniu i
boiskowych decyzjach trudno nie dostrzec pierwiastka Busquetsa,
Iniesty i Koke.

wkroczyła do reprezentacji. Zapamiętały to trybuny Santiago
Bernabéu, na stojąco oklaskując Iniestę.
Jego zastąpienie to nie tylko kwestia wyciągnięcia następnego z
kolejki, bo ktokolwiek jesienią zadomowi się w jego miejscu,
najpierw musi zmieścić się w buty maestro. A że będą za duże, nie
trzeba nikogo przekonywać. Następca udźwignie ciężar boiska, ale
nie stęsknionego za idolem społeczeństwa.
„W Rosji Andrés po raz ostatni założy koszulkę La Roja i miejmy
nadzieję, że założy ją siedem razy” – bije optymizmem Errasti, po
czym poważnieje: „Nie, to nie będzie koniec ery świetnych
pomocników w reprezentacji, ale masz rację, że Iniesta, ale też Xavi i
Busquets są w niej postaciami nie do zastąpienia”.

„Zaskarbił sobie wielkie uczucie kibiców i ono tylko narasta. Nie
mam nic do powiedzenia o pożegnaniu Andrésa, bo to on jest
głównym bohaterem. Jedyne co możemy zrobić, to cieszyć się
Iniestą tak długo jak z nami jest” – schlebiał Lopetegui, któremu po
mundialu przybędzie dodatkowy trud. Utrzymać spuściznę po 34latku tak, żeby nie mówiono o erze Iniesty i erze po Inieście.

Siedem meczów Iniesty
Wszystko powyżej jest jednak jak przestawianie mebli w pustym
pokoju. Ale co, kiedy z mebelka wypadnie najważniejszy element?
Andrés Iniesta jeszcze tego nie deklarował, ale przeprowadzka do
Japonii zamknie mu drzwi do La Roja po mundialu. Pewnie sam
Andrés z gracją zgasi po sobie światło, ale mebelki Lopeteguiego
stracą więcej niż śrubeczkę.

17

Iniesta jest duszą La Selección, która jeszcze przez dekady nie opuści
szatni hiszpańskich stadionów. Legenda bramki z Holandią w 116.
minucie ﬁnału, ale zwłaszcza skromność i pracowitość zbudowały
34-latkowi pomnik jeszcze w czasie kariery. Odtąd przysługiwał mu
swoisty immunitet, z którego nie musiał nawet korzystać, bo i tak
zawsze stał poza kolejką do krytyki. Tak było w Brazylii, kiedy
Hiszpanie obronę tytułu skończyli w fazie grupowej, a pomocnik
Barcelony był daleki od optymalnej dyspozycji. Także chwilę po
mundialu w RPA Don Andrésowi przysłużyła społeczna aureola, gdy
zimna wojna między zawodnikami Realu i Dumy Katalonii
OLEMAGAZYN.PL
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Anglia - papierowa potęga

Przyzwyczailiśmy się, że przed każdym wielkim
turniejem zastanawiamy się, na co stać reprezentację
Anglii. „A może to będzie ten rok?” pomieszane z „Może
się miło zaskoczymy”. No właśnie – czy przypadkiem nie
dobrnęliśmy do momentu, w którym Synowie Albionu są
jedynie potęgą z nazwy?

Jak spojrzymy na układ grup podczas MŚ, to od razu rzuca się w oczy
możliwość skonfrontowania sił przez Polskę i Anglię w 1/8 ﬁnału. Od
razu przypominają się parady Jana Tomaszewskiego na Wembley
i bitwy w kwaliﬁkacjach do mundialu w Niemczech – waleczne, ale
jednak przegrane. A może tym razem to Wyspiarze powinni martwić
się bardziej?
„Anglia upadłą potęgą jest już od kilku lat i mam wrażenie, że trudno
będzie jej zmienić tę opinię w Rosji. Natomiast nie sądzę, by bała się
Polski, jest w jej piłkarzach zbyt dużo dumy, by bać się zespołu, z
którym w historii przegrała tylko raz. Myślę, że realny scenariusz dla
Anglików podczas MŚ to ćwierćﬁnał, trudno się spodziewać, by
mogła zajść wyżej” – twierdzi specjalista od angielskiego futbolu w
Przeglądzie Sportowym, Jarosław Koliński.
Po nieudanych zmaganiach na Euro 2016 we Francji, kiedy Anglicy
spakowali walizki szybciej od Biało-Czerwonych, konieczna była
zmiana warty. Roya Hodgsona zmienił Sam Allardyce i być może
wszystko zmierzałoby w dobrym kierunku, gdyby nie nagłośniona
przez The Telegraph afera korupcyjna z osobą Big Sama w roli
głównej. Zamiast porządków po kompromitacji z Islandią w Nicei,
nowy bałagan. Allardyce – po jednym spotkaniu za sterami - zapłacił
głową, a jego miejsce zajął Gareth Southgate, były reprezentant
Anglii.
Mistrzowie eliminacji
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Poprzednik nowego selekcjonera zostawił „w spadku” przynajmniej
wyjazdowe zwycięstwo ze Słowacją – w teorii najpoważniejszym
rywalem z grupy eliminacyjnej. W ogóle zestaw rywali Synów
Albionu w drodze do Rosji nie był ekskluzywny. Oprócz dzielnych
Słowaków, przyszło jeszcze rywalizować ze Szkotami, Litwinami,
Słoweńcami oraz Maltańczykami. Ostatecznie faworyt nie zawiódł i
zakończył drogę na Mundial ze świetnym dorobkiem – ośmiu
zwycięstw i dwóch remisów. I jak przed każdym turniejem
rozpoczęła się dyskusja – co było ważniejsze: dyspozycja Anglików
czy poziom przeciwników?

Fot. Football Whispers
sprzeciwią się historii niepowodzeń, bijąc się o medale. Na pierwszy
rzut oka widać jednak znaczną posuchę w drugiej linii drużyny
Trzech Lwów. O piłki do Harrego Kane’a zadbają solidny, ale raczej
dbający o destrukcję Eric Dier, Raheem Sterling, któremu daleko do
rozgrywającego, ale też Jordan Henderson. Wiele wskazuje, że
najwięcej zależeć będzie od nieposkromionej młodzieży – Jesse
Lingarda i Delle Alliego, ale i oni nie przypominają legendarnego
(choć niespełnionego w kadrze) duetu Gerrard-Lampard. Doszliśmy
do momentu, w którym ogromnym zmartwieniem jest brak
kontuzjowanego Alexa Oxlede’a-Chamberlaina, który pod okiem
Jürgena Kloppa przeżywał wiosną swoje najlepsze chwile w
karierze.
W poszukiwaniu zalet
Wracając do Harrego Kane’a – to w nim należy dopatrywać się
resztek potęgi Anglików. Autor 30 ligowych traﬁeń w minionym
sezonie został wskazany przez Southgate’a na kapitana Albionu, ale
sama opaska bynajmniej nie oznacza, że z marszu stanie się
superbohaterem dla swoich rodaków. By to zrobić, najpierw musi
skupić się na dobrej współpracy z partnerami. A o to są obawy, kiedy
przypomni się, jak dopraszał się o przyznanie jemu gola w spotkaniu
ze Stoke, chociaż to Christian Eriksen traﬁł do protokołu
strzeleckiego. W każdym razie – wygląda na to, że nowy selekcjoner
do Hurricane’a podszedł poważniej niż Hodgson, który podczas
EURO 2016 wyznaczył napastnika Tottenhamu do… bicia rzutów
rożnych.
Papierkową potęgę najlepiej obnaża się jednak przez jej słabe
punkty. Sprawdźmy, czy jest ich więcej w drużynie zza Kanału La
Manche.

„Zdecydowanie to drugie. Anglia od wielu lat w eliminacjach traﬁa do
grup, w których nie ma godnego siebie rywala. Wyspiarze są
mistrzami eliminacji, potraﬁą przejść przez nie bez ani jednej
porażki, strzelając wiele goli. Tylko co z tego, jak później brutalnie
weryﬁkują ich umiejętności wielkie turnieje” – słusznie zauważa
Koliński. Od wpadki i braku przepustki na EURO 2008 Anglicy tylko
raz, z Ukrainą w 2009 roku, przegrali eliminacyjny mecz, a przed ME
we Francji zgarniali komplet punktów w każdym spotkaniu. Ale co
zrobić, by tryumfalny marsz z kwaliﬁkacji przedłużyć, tym razem w
Rosji?

Co by nie mówić o pomocy i ataku, Sterling i Kane są postaciami
wybitnymi i na nich powinno opierać się życie Synów Albionu. Ze
świecą jednak szukać takich w tylnych formacjach. Z miesiąca na
miesiąc rośnie w oczach Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu, który
z Kylem Walkerem z City powinien ożywić boki obrony. Problem w
tym, że we dwójkę nie zatrzymają lawiny ataków przeciwnika, bo o
przyspieszone bicie serca przyprawiają kibiców nominacje wśród
stoperów. Wśród nich znaleźli się m.in. Gary Cahill i Jones Stones,
którzy nie zebrali najlepszych recenzji za skończone rozgrywki.

Zerwać z łatką mistrzów eliminacji nie będzie łatwo i tym razem.
Southgate już w połowie maja opublikował listę nazwisk tych, którzy

„Obecność Gary’ego Cahilla może nieco dziwić, biorąc pod uwagę, że
ten zawodnik był rezerwowym w Chelsea i dopiero w końcówce
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sezonu wskoczył do składu. Ale z drugiej strony kto miałby za niego
polecieć do Rosji? Owszem, ktoś mógłby wskazać np. Jamesa
Tarkowskiego z Burnley, ale być może byłoby to zbyt duże ryzyko.
Nie ma on doświadczenia w reprezentacji, a tym bardziej na
wielkich turniejach” – analizuje Jarosław Koliński. Co nie zmienia
jednak faktu, że za Cahillem jest – delikatnie ujmując – słaby sezon,
w którym statystycy Premier League wyliczyli mu osiem błędów
bezpośrednio prowadzących do goli dla rywali. Nawet Antonio
Conte w Chelsea skończyła się cierpliwość do swojego kapitana,
czego nie można powiedzieć o selekcjonerze, którzy na boczny tor
odstawił wspomnianego Tarkowskiego i Chrisa Smallinga.

Jak zatem zredeﬁniować faktyczne cele Anglików? Z tym też nie
jest łatwo, bowiem ostatnie turnieje Wyspiarze kończyli w
atmosferze niepowodzeń, żeby nie powiedzieć kompromitacji. O
Islandii już było, ale równie wielkim wstydem byłaby powtórka z
Brazylii, kiedy ekipa Roya Hodgsona wywalczyła tylko jeden punkt
w równie papierowej grupie śmierci. W Kraju Kawy zremisowali
tylko z rewelacyjną Kostaryką, przegrywając z niezmieniającym się
od lat Urugwajem i podupadłymi Włochami Cesare Prandellego.
Wydaje się więc, że w Rosji podopiecznym Southgate’a przyjdzie się
zmierzyć nie tylko z Belgią, Tunezją i Panamą, ale też z historią. Tą
piękną i tą do zapomnienia. Wszystko w rękach Harry’ego Kane’a i
Raheema Sterlinga, których klasa predysponuje do tego drugiego.

Życie historią
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Anglicy czekają na mistrzostwo świata już 52 lata. Jedyne trofeum
zgarnęli w 1966 roku, kiedy organizowali turniej i niewiele wskazuje,
żeby szybko mieli powtórzyć podobny sukces. Nawet więcej –
odważniejsi mogą propagować teorie, że był to jednorazowy wyskok
Anglików na własnej ziemi. W końcu ekipa Trzech Lwów nigdy
wcześniej ani później nie przywoziła medali z mistrzostw świata,
choć co cztery lata jednym tchem wymieniana jest wśród
„pewniaków” do dekoracji. A przecież nic nie stoi na drodze sukcesu
– Premier League rozwija się w oszałamiającym tempie, a młodzież
z tego kraju przed rokiem do listy nadziei dopisała mistrzostwo
świata do lat 20.
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Zmierzch tytanów

urniej rozgrywany na rosyjskiej ziemi, nie jest końcem
potęg piłkarskich jako takich, a raczej reorganizacją,
której nieuchronnie są oﬁarami. Bo o tym, że nic nie może
wiecznie trwać słusznie przekonywała tragicznie zmarła
Anita Jantar, a dziś dowiadują się o tym Argentyńczycy i
Urugwajczycy. Choć dla takich tuzów, którzy zgarnęli już
cztery tytuły mistrzowskie, słowo „koniec” brzmi
groteskowo.

Z tym problemem mierzy się głównie Argentyna. Opasłe tomy
książek i miliardy godzin rozmów przed telewizorem wciąż nie dały
ostatecznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego pokolenia Messiego,
Batistuty, Zanettiego i Riquelme – mimo opatrzności bożej – nie
sięgnęły po Puchar Świata. Z wielkością nieco bardziej nostalgicznie
bije się Urugwaj, który jak na małe państewko nigdy nie miał
problemów z narodzinami klasowych futbolistów. Ich dylemat jest
zgoła odmienny, bardziej sentymentalny i nieco ograniczony
zasobami ludzkimi.
Urugwaj – konserwatyzm z zderzeniu z (r)ewolucją
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Urugwaj. Państwo liczące niemal 3,5 mln mieszkańców. W stolicy,
Montevideo, żyje blisko 45% jej mieszkańców, gdy reszta z dala od
zgiełku miejskiego oddaje się życiu w miasteczkach i na roli.
Montevideo jest jednak najważniejszą wizytówką i miejscem, gdzie
młodzi walczą w życiu o coś innego. Lepsze zarobki, możliwości, a
życie mają tylko jedno. Ośrodki piłkarskie skupione właśnie w
stolicy, z kultowymi już Nacionalem i Peñarolem, stanowią główną
oś przejścia na wyższy etap życia. Im większa ambicja, mądrość i
umiejętności, tym większa szansa na wyjazd do bogatszego sąsiada,
Argentyny, ociekającego złotem Majów Meksyku lub nawet na
wypatrzenie przez europejskich skautów. Federacja piłkarska kraju,
choć posiada program szkoleniowy, stawia dość mocno na
improwizację i wiarę w pragmatyzm. Olbrzymich akademii
piłkarskich próżno tutaj szukać a cała reszta jest oparta na wiedzy
tych, którzy wspominają z rozrzewnieniem czasy młodości Enzo
Francescoliego. Niewielu z nich po zakończeniu piłkarskiej kariery
chce pracować dalej przy sporcie. Jedynie nieliczni poświęcają się,
głównie dla pieniędzy lub przez brak wykształcenia.
Dlatego też przez 12 lat na tronie selekcjonera króluje Óscar „El
Maestro” Tábarez, który nie poddaje się chorobie Guillaina-Barrego.
Od kilku lat nie sprawia jednak, by Celestes rozwijali się. Ba, dopiero
za namową jego wieloletnich asystentów, Celso Otero i Mario
Rebollo, udało się nieco odmłodzić drużynę Wciąż Tábarez nie
miałby oporów, by powoływać do niej Diego Forlána, Egidio Arévalo,
czy nawet – pół żartem, pół serio – kazać 60-letniemu Hugo de
Leónowi założyć korki i uczyć gry obronnej Diego Godína. Sukces z
Copa América 2011 był właściwie zastygłym kadrem zwycięstwa, na
jakie Urugwaj się zdobył w ostatnich latach. Oczywiście,
wywalczone rok wcześniej czwarte miejsce na MŚ w RPA i wielki
powrót z zaświatów Forlána też miał swój piękny akcent, lecz za tym
nie szły kolejne akordy chwały. Zamiast tego, maszyna Tábareza
przypominała mocno zużyte części, których głównym napędem jest
aktualnie najlepsza „dziewiątka” świata, Luis Suárez. W pewnym
momencie uznano, że stan posiadania Urusów jest wystarczający,
zamykając drzwi świeżej krwi. Solidność i prostota Arévalo,
Maxiego Pereiry, Sebastiána Abreu czy Diego Péreza były większą
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018 ¡Olé! Magazyn i Le Ballon

pokusą niż niepewna aura magii i kreatywności.
Dziś już wiemy, że Tábarez po mistrzostwach pożegna się z
reprezentacją, gdyż postępująca choroba, jak i wiek, mocno
ograniczają możliwości dalszej pracy. Wtedy Urugwaj dokona albo
nagłej rewolucji, albo statecznej ewolucji. Tą ostatnią jest 51-letni
Fabián Coito, piastujący stanowisko selekcjonera kadry U-20. Od
ponad dekady pracuje nad młodzieżą w reprezentacji, w umiejętny
sposób wprowadza kolejne garstki swoich podopiecznych piętro
wyżej. To spod jego ręki wyszło już 3/4 aktualnej dorosłej już kadry
Celestes, a następni są już w kolejce do wypłynięcia z portu w
Montevideo. Od kilku lat konsultuje się z Tábarezem przy
wprowadzaniu świeżości do kadry i jak widać odnosi przy tym
niemałe sukcesy. Znajomość środowiska oraz otwartość na nowinki
taktyczne sprawiły, że staje się wręcz wymarzonym kandydatem na
selekcjonera.
Właśnie ta znajomość z przeszłości powinna procentować, bo
autorytet i szacunek zdążył już zdobyć w szatni. Tym bardziej, że
starszyzna z Suárezem, Godínem czy Cavanim powoli będzie
żegnać się z kadrą, ale jako gwiazdy pozostaną w niej możliwie na
tyle długo, na ile pozwolą im nogi. Rozwiązanie z Coito jest
bezpieczne nie tylko ze względu na znajomość środowiska i
kreatywne podejście taktyczne. W tym społeczeństwie trener spoza
kraju brzmi jak rewolucja, choć patrząc obiektywnie – ona też nie
zaszkodziłaby w sentymentalnej piłkarskiej podróży w czasie,
pozwalając Urusom nawiązać do lat 20. i 30.
Argentyna, czyli ile znaczą długie włosy
Po drugiej stronie dorzecza La Platy mamy Argentynę. Ponad 40
mln mieszkańców, z których blisko 1/3 możesz spotkać w potężnym
Buenos Aires i przyległych miastach. Tu pytanie o piłkę kończy się
odpowiedzią, po czyjej stronie barw występujesz. Jakakolwiek
odpowiesz, zawsze zaskarbisz sobie miłość jednych, kosztem
nienawiści drugich. Podział ten, przenikający także poprzez
politykę, jest żywym przykładem na to, jak skłóconym narodem jest
Kraj Srebra. Od niewyobrażalnych bogactw do biedoty ulicznej.
Rozwarstwienie społeczne w państwie jest na tyle wysokie, że
radość z nieszczęścia sąsiada uznajesz za swój dobry dzień. I nie
można ukrywać, że Argentyna choć piłkarsko nie ma powodów do
wstydu, to sukcesy na niwie zespołowej są nikłe. Co zatem kryje się
pod tym, że indywidualnie każdy z piłkarzy jest potężnym lwem, a w
grupie zamieniają się w pieszczotliwe kociaki?

Publicystyka
Pragmatyzm i racjonalne myślenie – to pierwsze, już wymienione
wcześniej, pokazuje, jak samotny Argentyńczyk radzi sobie w
najmniej sprzyjających okolicznościach życia, np. w takiej Europie.
Jak dobrze się przypatrzymy, to zobaczymy mocne wsparcie rodziny,
która jest najważniejsza, ale to także upór i determinacja, by swoje
życie zmienić na lepsze. Dobrze to widać również po piłkarzach. Tacy
Batistuta czy Crespo na emeryturze prowadzą pomniejsze interesy,
jak restauracje czy deweloperka. Diego Latorre czy Juan Pablo Sorin
mieli epizody w ﬁrmach pijarowskich i grą na giełdzie. Jednak to co
ich łączy, to twardy upór, by pozostać przy piłce po zawieszeniu butów
na kołku. Piłka jest ich całym życiem i dlatego widzimy ich w roli:
trenerów, agentów piłkarskich, ekspertów a nawet komentatorów
telewizyjnych.
Dwa tytuły Copa América w 1991 i 1993 roku, zdobyte przez pokolenie
urodzonych w latach 70., były ostatnimi trofeami Albicelestes, po
których przyszły jedynie medalowe triumfy na Igrzyskach
Olimpijskich. Jednak w państwie, które dopiero zwalczyło wojskową
juntę, trzeba było jeszcze przełknąć ekonomiczne problemy, a nawet
tak bolesny wątek Falklandów (na które mówią Malwiny). W tych
trudnych okolicznościach piłka nożna traktowana jako odskocznia,
mogła jednak doprowadzać naród do zawału licznie tętniących serc.
Argentyńczycy powoli żegnali upadłą już gwiazdę Diego Maradony,
którą miał zastąpić tuzin kolejnych zdolnych. Lecz nawet ich talenty
dawały się ogrywać mniej zdolnym, a bardziej zorganizowanym
ekipom. Pokazały to klęski z Rumunią na mundialu w USA i Holandią
cztery lata później. Jak z rękawa wysypywały się skandaliczne
informacje o tym, jak wyglądają zgrupowania kadry. Jak piłkarze
tworzą swoje „klany”, do których inni mają zakaz wstępu. Często to
właśnie one decydowały o wszystkich jej aspektach, poczynając od
ﬁnansów a na hotelach kończąc. Tego ujarzmić nie mogły nawet
potężne umysły z Marcelo Bielsą, który swoich żołnierzy był gotów
postawić przed plutonem egzekucyjnym nawet za niewinny
uśmiech. Ani nawet lata wcześniej Alﬁo Basile, który w pokoju tylko
d l a w y b r a n y c h p i ł k a r z y, d e g u s t o w a ł s w o i c h p u p i l i
wysokoprocentowymi trunkami.

lub pochodzący z Boca Juniors piłkarz u mnie na mundialu nie
zagra”. Tym samym odpalił Redondo, ale też Riquelme, którego
przeddzień debiutu w barwach narodowych w 1997 roku „ochrzcił”,
pozwalając innym sprzączką od pasa bić po karku każdego
„nowego”.
Długie włosy były też przyczyną szczerej nienawiści Passarelli do
Diego Maradony z czasów kariery piłkarskiej. I tak samo Boski Diego
zalewał się łzami przez brak powołania na mundial na ojczystej
ziemi w 1978 roku, gdy selekcjoner późniejszych mistrzów świata
César Menotti bał się, że blask jego wiedzy i kunsztu taktycznego
zostanie mu przysłonięty talentem pełnego werwy młodzieńca z
biednego Villa Fiorito.
Ten niekończący się spektakl nieprawdopodobnych historii
nieprędko zazna końca. Dopóki Argentyna nie przejdzie mentalnej
metamorfozy, wykraczającej poza piłkę nożną. Bo tak samo jak w
Urugwaju – talentów im nie brakuje. Akademie piłkarskie, choć
skromne infrastrukturą, przepełnione są kadetami, którzy od
starszych nie tylko czerpią futbolową mądrość, ale też uczą się, jak
stać się lepszymi od nich. Jeszcze miną lata zachwianych emocji,
zanim Albicelestes przestaną marnować szczere skarby świata.
Lata zanim Argentyńczycy wyrzucą samolubność z własnego
podwórka i przestaną czerpać radość z cieknącego brudu po twarzy
sąsiada–rodaka.

To także Julio Grondona – nieżyjący już szef federacji piłkarskiej AFA,
który skrywał wszystkie swoje tajemnice, dopuszczał do głosu tych,
którym dolary wychodziły nogawkami od spodni. Jego sekrety, które
poszły z nim do grobu mogłyby z pewnością odpowiedzieć na pytanie
o organizację piłki nożnej w Argentynie, która bardziej przypomina
brudne interesy. W tym świecie Leo Messi robi za darczyńcę
opłacającego przelot kadry, hotel a nawet... premie motywacyjne za
występy w reprezentacji!
Egoizm, osiągający wielkość Układu Słonecznego dotknął nawet
jego! Messi do swojego prywatnego grona dopuścił raptem kilku
kompanów, ignorując pozostałych. Przykład? Emmanuel Mammana.
Obrońca Zenitu na niedawnym zgrupowaniu w Rosji zmierzył się z
kordonem ochroniarzy, kiedy chciał sfotografować się z Leo. Rzecz
jasna przyszli oni na wezwanie La Pulgi, któremu nie przeszkadzało,
że nieznany mu „kolega” nosi reprezentacyjny dres. Z odsieczą
Mammanie przyszedł Sergio Agüero, ale z Messim pogodził się (i
cyknął upragnione zdjęcie) dopiero przy kolacji.
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Ta ciemna strona twarzy Leo nie jest dziełem przypadku, ani nawet
tego, że jest najlepszym z najlepszych. Egoizmu i braku
poszanowania do innych nauczył się 12 lat temu, podczas MŚ w
Niemczech. Tam podczas imprezy urodzinowej Juana Romána
Riquelme (urodzonego tego samego dnia co on) dopiero wchodzący
na piłkarskie salony Lionel został wyproszony z pokoju. Było to
jednak perpetuum mobile, bo w 1998 roku selekcjoner Albicelestes,
Daniel Passarella, bez poczucia wstydu uznał, że „Każdy długowłosy
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„Mundial to impreza wyjątkowa”

Leszek Jarosz jest dziennikarzem TVP Sport oraz
założycielem i prowadzącym fanpage „Historia
Mundiali” na Facebooku. Z nami rozmawia o swojej pasji,
jaką stały się mistrzostwa świata, poszukiwaniu i
odkrywaniu nieznanych dotychczas faktów ich
dotyczących. Jak ustalił skład Holenderskich Indii
Wschodnich z 1938 roku? Czemu FIFA popełnia błędy, gdy
pisze o mistrzostwach? Czy mundial w Rosji będzie
upolityczniony? Odpowiedzi na te (i nie tylko) pytania
znajdziecie poniżej.

Natomiast, co do tych meczów eliminacyjnych, także w Polsce jest
cała masa osób, które się tym pasjonują. Na fanpage’u non stop piszą
do mnie rozmaici zapaleńcy. Wielu z nich nie widziałem nawet na
oczy, ale wymieniają się ze mną różnymi spostrzeżeniami.
Oczywiście, przy szukaniu strzelców takich bramek, jak te, o których
wspomniałeś, trzeba opierać się przede wszystkim na źródłach
pisanych. To jest docieranie do książek z różnych krajów, do gazet,
analiza zdjęć z serwisów fotograﬁcznych, korespondencja z
miejscowymi statystykami. Teraz na przykład piszę z człowiekiem,
który postanowił ustalić, a ja trochę będę się starał mu w tym
pomagać, wszystkich kapitanów w mundialowych meczach. Wbrew
pozorom to nie jest prosta sprawa, bo często kapitan schodził z
boiska i nie do końca wiadomo, kto opaskę przejmował.
Mogło się przecież zdarzyć, że miało ją nawet trzech zawodników w
jednym meczu.
Dokładnie. Następny problem – kiedyś na ławce rezerwowych
mogło siedzieć tylko pięciu zawodników, kadra liczyła 22. Czyli było
jedenastu rezerwowych, ale tylko pięciu z nich na ławce. Nikt
jeszcze nie opublikował zestawienia, kto był rezerwowym w każdym
meczu. Przyznam, że jestem zaawansowany w tych ustaleniach.
Opieram się głównie na zapisach ﬁlmowych, mam zarejestrowane
wszystkie mecze mundialu od 1966. Od roku 1974 w graﬁce
telewizyjnej często pojawiały się też zestawienia rezerwowych.
Oczywiście bardzo ważne są też archiwa FIFA i dokumenty,
zawierające protokoły meczowe. Mam jednak wrażenie, że tych
rezerwowych nikt nigdy nie badał. Nie wiem, czy to w ogóle jest
ważne, ale dla takich oszołomów jak ja jest to problem zasadniczy.
Skoro wspomniałeś FIFA – kilkukrotnie zdarzało ci się poprawiać ją
na swoim fanpage’u. Jak to możliwe, że światowa federacja,
organizator mistrzostw, podaje błędne informacje?
Przez lata FIFA nie miała żadnych wyspecjalizowanych komórek,
ludzi, którzy zajmowali się historią futbolu. Takim koronnym
przykładem był rok 1984, kiedy opublikowali wynik meczu o trzecie
miejsce z pierwszych mistrzostw świata. Można powiedzieć, że FIFA
autoryzowała swoim autorytetem wynik tego meczu…
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Którego nie było.
Meczu, którego nie było, tak. To było całkowicie wyssane z palca.
Natomiast w ostatnich latach ta sytuacja się diametralnie zmieniła.
Po pierwsze powstało muzeum FIFA, w którym prowadzone są też
badania naukowe. W ostatnich latach odbyło się też wiele
konferencji naukowych, organizowanych przez federację,
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dotyczących również mistrzostw świata. Jest na świecie wielu
historyków związanych z nią, którzy prowadzą swoje badania.
Archiwa FIFA nie są udostępnione w Internecie, co, dla takich
amatorów jak ja, jest dużym utrudnieniem. Natomiast są już ludzie,
którzy profesjonalnie zajmują się badaniem historii futbolu.
We wrześniu zeszłego roku wyszła historia mistrzostw świata,
wydana przez FIFA i muszę powiedzieć, że to kilkusetstronicowa
pozycja na najwyższym merytorycznym poziomie. W jakichś
malutkich szczególikach można się zapewne dopatrzyć błędów, ale
mam wrażenie, że federacja traktuje to już poważnie, zajmuje się
tym i jej archiwa są regularnie przekopywane. Znajdują się różnego
rodzaju perełki, również materialne. Niedawno przy budowie
muzeum FIFA, kiedy przekopywano piwnice i znajdowano w
skrzyniach różne rzeczy, znaleziono też bazę, podstawę do
pierwszego Pucharu Świata. Więc znajdują się materialne skarby,
ale też jest zespół specjalistów, który wertuje archiwa.
Trochę jak w IPN-ie.
Myślę, że można to porównać. Dziś publikacje FIFA to już najwyższy
poziom edytorski. Także jeśli chodzi o merytoryczne składniki.
Jestem ciekaw, czy FIFA w ogóle reaguje na poprawki, na przykład
twoje.
Reagują, FIFA odpisuje każdemu, nie ma z tym najmniejszego
problemu. Gowarzewski też zresztą przez lata z nią korespondował.
Inna sprawa, że odbijał się wtedy od ściany, bo nie było z kim
prowadzić dyskusji. Ale zapoznali się tam z jego encyklopedią, bo
najpierw Havelange, a potem Blatter wysłali listy gratulacyjne.
Widziałem, są dołączone na samym początku.
Tak, jest to jakby ﬁrmowane przez federację.Wracając do
wcześniejszego tematu, aktualnie wokół federacji jest zbudowana
siatka profesorów z różnych uniwersytetów. Brytyjskich,
francuskich, amerykańskich, niemieckich, którzy z FIFA
korespondują, uczestniczą w konferencjach i w badaniach. Różnego
rodzaju publikacje są przez FIFA inspirowane. Myślę, że to zaczęło
się tam zmieniać ponad dziesięć lat temu. Było to związane ze
stuleciem federacji, wydano wówczas jubileuszowy album.
Inspirował to wszystko jeszcze Blatter. Inna sprawa, że FIFA nie
nagłaśnia wstydliwych tematów, aczkolwiek to też się zmienia. Na
konferencji naukowej pod egidą FIFY, historyk Marco Impiglia
jasno mówił, że mundial w 1934 roku był kupiony przez
Mussoliniego. Przytaczał różnego rodzaju dowody i argumenty,
mówiąc o tym, że mecze z Hiszpanami i mecz z Austrią były
drukowane przez sędziów.
Znów cytat: „pierwsza reprezentacja, która na mistrzostwa
poleciała samolotem”, czyli Szwecja. Ciekawi mnie, jak na to
wpadasz – przypadkiem czy może budzisz się rano i myślisz:
„sprawdzę, kto pierwszy poleciał na mistrzostwa samolotem”?
Nie, nie. Po prostu często oglądam zdjęcia ze starych mundiali.
Zresztą te mundiale przedwojenne i pierwsze dwa po wojnie to mój

największy konik. Pewnie mógłbym powiedzieć o nich z pamięci
więcej, jeśli chodzi o składy i szczegóły meczowe, niż o ostatnim, tym
z 2014 roku. Więc oglądam takie zdjęcia i nagle coś mnie tknie.
„Szwedzi przylecieli samolotem. Pierwsi? Może trzeba byłoby to
sprawdzić”. Potem się to sprawdza i okazuje się, że to jednak
Norwegia, publikowałem nawet odpowiednie zdjęcie. To jest jakiś
impuls. Jest podpis pod zdjęciem, że przylecieli samolotem, więc to
dla mnie bardzo ciekawe, bo nikt wcześniej tego nie zrobił.
Aczkolwiek prowadzę też swoje bazy danych i powoli sobie wszystko
sprawdzam. Głównym znakiem zapytania były te Indie Holenderskie,
masa znaków zapytania jest przy różnego rodzaju spotkaniach
eliminacyjnych, bo to w ogóle osobna historia, to idzie w tysiące
meczów. Strzelcy bramek, składy – tam są tysiące rozbieżności. Przy
okazji sprawdzania tego typu rzeczy nieraz okazuje się, że są jakieś
ciekawsze fakty. W Polsce przez lata mieliśmy ogromne braki.
Wynikały głównie z tego, że w okresie komunizmu nie ukazywały się
żadne publikacje na ten temat. Potem mieliśmy Gowarzewskiego i
nie da się ukryć, że jestem takim „dzieckiem” jego encyklopedii
mistrzostw. Ukazała się w 1990 roku i, moim zdaniem, jest najlepszą
książką o mundialach, jaka kiedykolwiek wyszła. Wielokrotnie ją
czytałem, wertowałem, natomiast w swoich poszukiwaniach
postanowiłem, że nie będę się opierał na niej, tylko wszystko
sprawdzał samemu. Zazwyczaj wychodzi na to, że w zdecydowanej
większości przypadków Gowarzewski miał rację. Natomiast on też
nie pisał o wszystkim. Właśnie taka kwestia jak podróż samolotem
czy pytanie „jakim statkiem Peru płynęło na pierwszy mundial w 1930
roku?” – tego nie ma u Gowarzewskiego.
Peru płynęło wtedy statkiem? Dookoła Ameryki?
Nie, do Chile i z Chile pociągiem.
To nabiera sensu. Geograﬁa mi się nie zgadzała.
Płynęli od siebie do Chile, a potem – razem z Chilijczykami –
pociągiem,przez Mendozędo Buenos Aires. Podróż była bardzo
skomplikowana. O tym nikt nie pisał. Ale takich rzeczy często nie
umieszczam na „Historii Mundiali”, bo mam wrażenie, że wiele z nich
przenika do różnych publikacji i nie zawsze podane jest źródło.
Próbuję sobie wyobrazić, ile czasu na to poświęciłeś.
Pytanie brzmi, czy te szczegóły są warte tego, by poświęcać im czas?
Jaki jest cel tego wszystkiego? Dla mnie to pasja, hobby i nigdy nie
żałuję zarwanych nocy. Natomiast szukanie przez wiele, wiele lat
składu Indii Holenderskich, niektórzy mogą poczytywać jako coś
nienormalnego, co tu kryć.
Jak wygląda twoje archiwum?
Przede wszystkim mam masę książek, które zajmują parę dobrych
regałów. Natomiast kiedyś, w dawnych czasach, prowadziłem swoje
zeszyty, w których notowałem wszystko: statystyki, podsumowania,
gromadziłem wycinki prasowe. W tej chwili moje archiwum to
właściwie przenośny, terabajtowy dysk, na którym mam skany wielu
gazet, nieraz całych roczników, swoje notatki i tysiące zdjęć z
różnych miejsc.

Niedawno pisałem artykuł o starcie Polski na MŚ w 1938 roku.

Tu postawmy kropkę, przechodząc do mundiali stricte.
Napomknęliśmy po drodze o roku 1934. Wiele lat później były
mistrzostwa w Argentynie z udziałem junty wojskowej w tle.
Istnieje zagrożenie, że ten z roku 2018 też będzie pod politycznym
wpływem?
Na pewno będzie miał olbrzymie znaczenie propagandowe
wewnątrz Rosji, jako impreza organizowana przez Putina. To jest
narzędzie do umocnienia władzy. Pewnie w jakimś stopniu turniej
ma też poprawić wizerunek Rosji za jej granicami. Jednak obecnie
mundiale organizowane są przez wielką korporację, jaką jest FIFA.
Są to zawody sportowe, nastawione na sukces komercyjny i wielkie
pieniądze. W roku 1934, kiedy Włosi kupili sobie mistrzostwo
świata, sam Jules Rimet, prezydent federacji, mówił, że czuł się tam
jak piąte koło u wozu, nie dało się wtedy zauważyć, że organizatorem
mistrzostw jest FIFA – organizował je faszystowski reżim
Mussoliniego. W tej chwili zyski z mistrzostw czerpie właśnie FIFA i
to ona pilnuje każdego szczegółu. Z politycznego punktu widzenia
władz Rosji jest to więc głównie impreza propagandowa.
Jak Igrzyska w Soczi?
Dokładnie, tak. Igrzyska służyły demonstracji rosyjskiej siły i potęgi,
ich otwarcie, z całą prezentacją rosyjskiej kultury w trakcie
występów artystycznych, miało pokazać, jak wielkim krajem, o jak
wielkiej tradycji i kulturze, jest Rosja. Natomiast same zawody
polityczne nie były i wydaje mi się, że tak samo będzie z mundialem.
Inna sprawa, że mundial 2018 jest od samego początku i będzie do
samego końcaokreślany jako polityczny, jako „mundial Putina”.
Chodzi o proces przyznania Rosji organizacji. Zresztą nie tylko Rosji,
ale i Katarowi, bo to było przyznawane łącznie, w jednym momencie
i wszelkiego rodzaju podejrzenia o korupcję, że ktoś sobie te
mistrzostwa świata kupił, to tutaj mamy wielką politykę i wielkie
pieniądze. Reżim jest skłonny wydać jak największe pieniądze,
żeby mieć tę imprezę, bo wie, że przyniesie mu ona prestiż. Za chwilę
cały świat będzie mówił o Rosji przecież.
Pozostaje kwestia opcjonalnego „promowania” gospodarzy na
boisku. Kłania się Korea Południowa.
To będzie ciekawa sytuacja, bo, po raz pierwszy w historii, będziemy
mieli VAR. To może być zresztą kłopotliwe, bo będą pracować z nim
sędziowie, którzy na co dzień z niego nie korzystają. Efekty
widzieliśmy już na Pucharze Konfederacji. Co do mistrzostw –
Rosjanie liczą na to, że wyjdą z grupy. Nie jest ona najtrudniejsza, bo
są tam Urugwaj, Egipt i Arabia Saudyjska. Aczkolwiek nie
wykluczałbym scenariusza, że im się to nie uda, bo poziom sportowy
ich reprezentacji nie jest najwyższy. Koreańczycy, co by nie mówić,
w 2002 roku wygrali z Polską bez problemów. Prezentowali dobrą
formę, mieli świetnego trenera. Oczywiście mecze z Portugalią,
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Jak się w tym wszystkim połapać? Dużo mam w głowie, więc
swobodnie się w tym poruszam. Wiem, co jest ciekawe, co się kiedy
zdarzyło, w jakiej gazecie mogęznaleźć informację. Choć niekiedy są
odkrycia naprawdę zaskakujące.

Chciałem znaleźć informacje, których nie podawał jeszcze nikt.
Przeglądając stare gazety traﬁłem na tygodnik „Prosto z mostu”,
który nie miał żadnej rubryki sportowej, ale felietony publikował
tam sam Karol Zbyszewski. To człowiek, który przed wojną napisał
głośną książkę „Niemcewicz od przodu i tyłu”. Potem, już na
emigracji w Londynie, jeszcze przez dobre 40 lat pisał felietony.
Także o sporcie, wyśmienite są np. te z MŚ 1974. Wertując ten
tygodnik, traﬁłem na felieton, który „dotykał” meczu z Brazylią z
1938. Zbyszewski opisywał, jak w dniu meczu podróżował
motocyklem gdzieś na północy Mazowsza. Zabrakło mu paliwa,
zatrzymał się na stacji paliw w Ciechanowie. I tutaj nagle jest
kapitalny opis tego, jak ludzie słuchali radiowej transmisji. Nie
powiem, że to kwestia przypadku, ale nieraz w bardzo
nieoczywistych źródłach można znaleźć kapitalne informacje.

Publicystyka
Hiszpanią widział cały świat. Wydaje mi się, że Rosji, nawet z pomocą,
nie grozi awans do półﬁnału, to zbyt słaba drużyna.
Poza polityką, da się też dostrzec coraz większe uzależnienie
mistrzostw od pieniędzy. Dla tych z Kataru da się nawet przełożyć
mundial na grudzień.
Z tego samego powodu przełożone są teraz lekkoatletyczne
mistrzostwa, które odbędą się w 2019 roku w Dosze W terminie dla
lekkiej atletyki nietypowym – bo na początku października.
O, proszę, czyli nie tylko piłka. Chciałem jednak zapytać o to, czy ten
wpływ pieniędzy będzie z każdym rokiem coraz bardziej widoczny?
Mam wielką nadzieję, że FIFA nie podąży drogą MKOl-u. To, co MKOl
zrobił wokół igrzysk w 1996 roku, było absolutnym skandalem. Na
stulecie igrzysk organizację przyznano nie Atenom, które się o to
starały, a Atlancie. Organizowało je imperium Coca-Coli, a nie ich
kolebka. FIFA ma te same problemy co MKOl. Są chętni do organizacji,
ale koszty są tak ogromne, że stać na togłównie państwa reżimowe,
te, które są albo quasidemokratyczne albo wprost niedemokratyczne,
czyli m.in. Rosję i Katar. Stulecie mundialu przypada w roku 2030.
Jeżeli okaże się, że tych mistrzostw nie dostanie Urugwaj (a stara się
o to wraz z Argentyną i Paragwajem), to, moim zdaniem, będzie
całkowity upadek tej idei. Mam jednak wrażenie, że szanse tej
kandydatury są duże i nie dojdzie do 100-lecia MŚ np. w Chinach. Bo
Chiny są takim naturalnym, kolejnym kandydatem, który ma
ogromne pieniądze, jest państwem centralnie sterowanym,
mogącym pozwolić sobie na gigantyczne wydatki. Gdyby w 2030
roku miało się to tak skończyć, to byłaby to katastrofa. Po
krytykowanym Katarze mielibyśmy kolejne wybory, które nie
uwzględniałyby historii futbolu.
Mistrzostwa w 2026 roku chciałyby zorganizować Stany
Zjednoczone, ale nawet one nie są w stanie. Zaczynają się tworzyć
konglomeraty – chcą zrobić ten mundial z Kanadą i Meksykiem.
Chętnych jest mało (w 2026 roku poza nimi jest jedynie Maroko), a
pieniądze, jakie wchodzą w grę, ogromne. Musi nadejść moment
otrzeźwienia. Ostatnio wydaje się, że samaFIFA zaczyna dostrzegać,
że wpatrzenie w pieniądze i wykładanie mundialu krajowi, który da
ich najwięcej to droga donikąd. Futbol potrzebuje kultury, swego
rodzaju społecznej otoczki, której w wielu krajach nie ma. Jaka jest
społeczna otoczka w Katarze? Zerowa, nie ma jej w ogóle.
Powierzanie mistrzostw takim krajom jak Katar w kolejnych
edycjach, unicestwi ideę mundialu.
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Wspomniałeś wcześniej VAR, to jest nowość na mistrzostwach.
Mundiale, które przed nami to m.in. rozszerzenie do 48 drużyn, o
czym też się mówi, że w pewien sposób unicestwi to tę imprezę. Ale
czy to nie jest tak, że mistrzostwa cały czas ewoluują? Bo przecież 32
drużyny są od 1998 roku, nie od zawsze.
Tak, na pierwszym mundialu startowało tylko 13 drużyn, bo było za
mało zgłoszeń. W drugiej edycji były już eliminacje i w ﬁnałach grało
16 zespołów. System ewoluował, także jeśli chodzi o to, jak te
mistrzostwa były rozgrywane. Te pierwsze są wyjątkiem, bo z
powodu tylko trzynastu zgłoszeń, musiano stworzyć grupy.
Powszechnie uważano jednak, że system pucharowy od początku do
końca jest systemem idealnym i w ten sposób rozgrywano drugi i
trzeci mundial. Później wróciły grupy w 1950 roku, a w kolejnych
dwóch edycjach były baraże. Potem wprowadzono różnicę bramek. W
końcu przymierzano się do powiększenia mundiali. Większy miał
byćjuż ten w roku 1978. Rozważano opcję, że zagra tam 20 zespołów,
ale pomysł upadł. Mundiale jednak się powiększały: 1982 rok to 24, a
1998 – 32 drużyny. Teraz mamy w planach 48 zespołów.
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Ewoluują też przepisy. VAR to nie wynalazek mundialowy, ale stał
się potrzebą chwili – futbol jest znacznie szybszy, sędziowie nie
n a d ą ż a j ą z a w yd a r ze n i a m i , n a to m i a s t w i d zo w i e p r ze d
telewizorami wiele sytuacji widzą znacznie lepiej. Pytanie tylko,
czy ten VAR na mundialu powinien już teraz funkcjonować. Ja
osobiście zgadzam się ze zdaniem Blattera, który mówił, że mimo
wszystko mistrzostwa świata to nie miejsce do testowania nie do
końca sprawdzonego systemu. To zbyt duża impreza, zbyt ważna,
żeby na niej – jak mówi Blatter –„bawić się VAR-em”. Ten system ma
wiele mankamentów. W wielu ligach, również najpoważniejszych,
choćby w Anglii, w ogóle nie funkcjonuje, ale ma być na
mistrzostwach świata. Może być niewypałem. System ewoluuje,
aczkolwiek moim zdaniem wkracza na bardzo niebezpieczną
ścieżkę. Zdarzyło mi się żartować, że kiedyś na mundialu będzie
grało 211 drużyn, czyli wszyscy członkowie FIFA. Już ten pomysł na
48 drużyn jest niepoważny. Kiedyś na mistrzostwach grała elita.
W eliminacjach dochodziło do sensacji.Awans Polski w 1973 był
epokowym wydarzeniem. Teraz na mundialu będzie mógł zagrać
każdy przeciętniak, nie uważam, by było to dobre dla tej imprezy.
Podobne narzekania pojawiały się przy ostatnim Euro. Tam było
mniej drużyn niż na mundialu, ale też mniej państw w
eliminacjach. I wszystko wypadło dość dobrze. W teorii słabsze
drużyny pokazały się z ciekawej strony.
Problemem jest poziom piłki światowej. Na Euro grają drużyny
europejskie, które – umówmy się co do tego – w swojej masie mają
średni poziom piłki wyższy niż ten w Afryce czy Amerykach.
Powiększanie mundialu ma na celu promowanie innych
kontynentów – traﬁ tam więcej drużyn z Afryki, więcej ze strefy
CONCACAF, więcej z Azji. To jest zresztą proces historyczny,
wszystko zaczęło się w roku 1966, kiedy po bumie
niepodległościowym w Afryce, nowo powstałe państwa wysyłały
żądania, żeby mundial powiększyć. Doszło wówczas do
największego bojkotu mistrzostw, udział w nim wzięły wszystkie
państwa afrykańskie, które twierdziły, że jedno miejsce dla tego
kontynentu (i to do spółki z Azją) to o wiele za mało. Wtedy
rozpoczęła się ta myśl o powiększaniu mundialu i ona ewoluuje do
d z i ś , g ł ó w n i e w ok ó ł d r u ż y n s p oz a Eu ro py. W l i c z b a c h
bezwzględnych nasz kontynent też zyska kilka miejsc, natomiast to
nie jest clou programu. Jądrem tego pomysłu jest powiększanie
liczby drużyn z Azji, Afryki i strefy CONCACAF. Obawiam się, że w
ten sposób na mundialu zacznie się pojawiać coraz więcej bardzo
średnich i przeciętnych drużyn, o których szybko zapomnimy. Na
takie perełki, jak np. Islandia, raczej nie mamy co liczyć z innych
kontynentów.
Właśnie, patrząc na historię mundiali, można wywnioskować, że to
tak naprawdę nie mistrzostwa świata, a mistrzostwa dwóch
kontynentów – Europy i Ameryki Południowej. Choćby pierwsze
czwórki – USA trzecie miejsce w 1930 roku i Korea Południowa
czwarta w 2002. To jedyne zespoły z innych części świata. Warto
zapraszać zespoły z Afryki i Azji?
Tu ma miejsce jednoznaczna korelacja pomiędzy wyborami na
szefa FIFA, a powiększaniem mundiali. Mówiąc wprost: im więcej
prezentów dla tych kontynentów, które piłkarsko w dawnych latach
były mniej zaawansowane, tym większe poparcie. Blatter całą swoją
politykę opierał na promowaniu kolejnych federacji spoza Europy i
Ameryki Południowej. Powiększanie FIFA, przyjmowanie do tej
organizacji terytoriów niesamodzielnych, zwiększanie liczby
uczestników –to wszystko służyło kupowaniu głosów. Infantino,
który jest orędownikiem 48 drużyn, też przecież na tym opiera swoją
pozycję. FIFA jest organizacją, w której jeden kraj ma jeden głos.

I głos Anglii czy Niemiec waży tyle samo co głos Timoru
Wschodniego.
Czy mundiale to rywalizacja Europy z Ameryką Południową? Bez
wątpienia tak, ale często zdarzało się, że mistrzostwa świata były
tylko mistrzostwami Europy albo tylko mistrzostwami Ameryki.
Pierwsze mistrzostwa były de facto mistrzostwami Ameryki, bo
przyjechały tylko cztery zespoły z Europy. I to raczej drugi garnitur:
Francja, Jugosławia, Rumunia, Belgia. Z kolei w roku 1934 były to
wyłącznie mistrzostwa Europy, bo z Ameryki Południowej dotarła
tylko Brazylia, która szybko odpadła. Podobnie w roku 1938, tam były
zaledwie trzy zespoły spoza Starego Kontynentu, z czego dwa były
outsiderami – Indie Holenderskie i Kuba. Jedynie Brazylia doszła do
półﬁnału.W tamtych latach FIFA nie próbowała na siłę, pod hasłem
„tworzymy futbol globalny”, preferować kontynentów, które sportowo
stały na niższym poziomie. To zaczęło się w latach 70., gdy Havelange
został szefem federacji. Na tym postanowił oprzeć swoją pozycję.
Ale później traﬁają się takie historie jak Roger Milla, jak Ghana w
roku 2010…
To jest właśnie zastanawiające, że do tej pory żadna afrykańska
drużyna nie awansowała do półﬁnału.
Ghana powinna.
Tak, Ghana była o jedną rękę Suareza od półﬁnału. Wystarczyłoby,
żeby piłka wpadła do siatki – nie byłoby wtedy karnego w poprzeczkę.
Głównym problemem Afryki jest chyba to, że zdecydowana
większość zawodników, a nieraz i sto procent, gra poza granicami
kraju. Budowanie reprezentacji jest tam dużo trudniejsze niż w
Europie. Choćby ze względu na odległości. Są też problemy
organizacyjne, słyszeliśmy o wielu skandalach, nawet pomijam bójki
między piłkarzami. Ostatnim razem problemy miał Kamerun.
Kwestia pieniędzy.
Tak, kłótnie o pieniądze, spory z działaczami, to zawsze był problem
afrykańskich drużyn. Myślę, że w dużej mierze to nie pozwala im się
przebić.
Ale z drugiej strony, wychodząc z Afryki, mamy Meksyk – piekielnie
mocna liga, mimo że mało kto u nas zdaje sobie z tego sprawę…

ustawienia, znają się doskonale. Reprezentacja ma coraz mniej
terminów, ci zawodnicy mniej się znają, mniej ze sobą przebywają. I
zdarzy się, że Manchester City, będzie grał znacznie ciekawiej
taktycznie niż reprezentacja Anglii.
Nie wiem, czy to duże wyzwanie…
To po pierwsze (śmiech). Natomiast emocji, jakie wyzwala gra
reprezentacji, nie da się porównać z niczym. Identyﬁkacja obywateli
danego kraju z reprezentacją jest na poziomie niewspółmiernie
wyższym niż identyﬁkacja z klubami, w których – nie da się ukryć –
grają głównie najemnicy. To jest to zielone światło dla mundialu,
reprezentacja jest swoistą emanacją danego państwa, natomiast
klub nigdy taką nie będzie i nie wzbudzi takich emocji.
Pamiętam swoje emocje przy karnych Polski ze Szwajcarią,
pamiętam też, jak Real zdobywał Decimę. W obu przypadkach były
ogromne, ale chyba mogę się zgodzić.
Sedno sprawy nie leży w tym, co odczuwają ludzie, którzy interesują
się piłką, bo ci zawsze powiedzą, że sportowo Liga Mistrzów i gra np.
Barcelony, jest o niebo lepsza niż poziom półﬁnalistów mistrzostw
świata. Natomiast poziom emocji społecznych i identyﬁkacji z
reprezentacją jest dużo wyższy niż z klubami. Oglądają to całe kraje,
miliony ludzi, którzy futbolem się nie interesują.
To jedna rzecz, a co jeszcze sprawia, że mistrzostwa wciąż są tak
bardzo pociągające?
Przede wszystkim jest to impreza wyjątkowa, bo odbywa się raz na
cztery lata. Wygrać w niej jest bardzo trudno. Do tej pory zrobiło to
tylko osiem reprezentacji. Argentyna, która dała światu najlepszych
piłkarzy – Di Stefano, Maradonę, teraz Messiego – pierwszy raz
wygrała dopiero w roku 1978, w jedenastej edycji. Wcześniej jej
jedynym sukcesem było wicemistrzostwo świata w 1930. Hiszpania,
która dała światu Real Madryt, Barcelonę, i kolejną plejadę
znakomitych piłkarzy, wygrała dopiero w roku 2010. Chcę przez to
powiedzieć, że tytuł mistrza świata jest bardzo trudno zdobyć.To nie
jest jak zdobycie mistrzostwa świata w hokeju, gdzie turniej
rozgrywany jest co roku. Tutaj wszystko odbywa siętylko raz na
cztery lata, jest to coś wyjątkowego. Takie nacje jak Argentyna czy
Hiszpania musiały czekać dziesięciolecia.
Francja.

I też nigdy nie był w półﬁnale, tak. Może uda się teraz. Wydaje mi się,
że Europa organizacyjnie zawsze była najsilniejsza. Zespoły z
Ameryki Południowej dawały za to radę piłkarsko, mimo wielu
turbulencji. Teraz słyszymy o problemach Argentyny, gdzie jest
problem z federacją, kłótnie o to, kto ma nią sterować, brak pieniędzy
nawet na bilety lotnicze dla reprezentacji. . Niektórzy twierdzą, że
Argentyńczycy polegną właśnie z tego powodu.
I wtrąca się rząd.

Węgrzy w 1954.
Węgrzy w 1954, nigdy mundialu nie wygrała też Holandia, która
miała przecież wybitne reprezentacje, bo to nie tylko Cruyff w 1974,
ale też mistrzowie Europy z 1988 roku – van Basten, Guulit i Rijkaard.
To także buduje legendę wokół mundialu. Kolejny czynnik to
wspomniane wcześniej emocje. Nic nie może się równać z grą
reprezentacji.
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Te p ro b l e m y o rg a n i z a c y j n e s ą w i ę c t e ż w k r a j a c h
południowoamerykańskich, niekiedy zdarzają się w Europie.
Pamiętamy, co działo się w Polsce, w latach 90. rząd musiał
niejednokrotnie interweniować w działalność PZPN-u. Mundial to
szalenie trudny turniej, w którym, żeby osiągnąć sukces, w tej chwili
trzeba rozegrać aż siedem meczów. To zawody nie tylko dla
najlepszych, ale i najlepiej zorganizowanych reprezentacji. Mundial
jest cholernie trudną imprezą, choć wielu twierdzi, że sportowo jest o
poziom niżej niż Liga Mistrzów. Jej ostatni sezon był świetny, choć
musimy wziąć pod uwagę, że zawodnicy w klubach przebywają ze
sobą non stop i non stop ćwiczą różnego rodzaju schematy taktyczne,

Francja, no właśnie. Też musiała się naczekać. To jest wyjątkowość
mistrzostw, ta skala trudności. Mundial od zawsze ma teżotoczkę,
legendę, która tworzy się wokół każdego turnieju. Nie wygrywali go
najwybitniejsi piłkarze: Di Stefano nie zagrał na mistrzostwach
nawet sekundy, choć był w kadrze Hiszpanii w 1962 roku. To są też
spektakularne, niespodziewane porażki. Austriacki Wunderteam,
najlepsza drużyna lat 30. w Europie, zajął zaledwie czwarte miejsce
w 1934 roku.
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Na koniec pobawmy się w typowanie. Jaki będzie ﬁnał?

Nie mają nawet wielu bramek.

Moim marzeniem jest Portugalia – Argentyna.

Tak, obaj nie mieszczą się nawet w pierwszej 50-tce strzelców. Messi
ma oczywiście tytuł wicemistrza świata, ale to bardzo gorzki tytuł –
wszyscy pamiętamy zdjęcie, na którym on z taką rozpaczą patrzy na
puchar. Cristiano Ronaldo, jeszcze młody, zagrał w półﬁnale w roku
2006. To jego największy sukces. Potem Portugalia zderzyła się z
Hiszpanią w roku 2010, a w 2014 przeżyli katastrofę i nie wyszli
nawet z grupy. Messi z kolei to rok 2006, kiedy nawet nie wyszedł na
boisko w ćwierćﬁnale z Niemcami. W 2010 katastrofa za Maradony i
0:4, znów z Niemcami. No i przegrany ﬁnał cztery lata później.
Wymarzony ﬁnał to Portugalia – Argentyna, choć nie będę mówił,
komu życzyłbym mistrzostwa. Na pewno byłoby to starcie
prawdopodobnie najlepszego snajpera w historii, czyli Cristiano, z
najlepszym dryblerem – Messim.

To realne marzenie?
Nie wiem, czy realne, ale chciałbym wielkiej konfrontacji Ronaldo z
Messim i ostatecznej koronacji któregoś z nich. Jest w tym coś
niebywałego, że ci dwaj piłkarze, którzy absolutnie zdominowali
futbol w ostatnich dziesięciu latach, nie mają dużych sukcesów na
mistrzostwach świata.

Jednak patrząc realnie, nie widzę takiego ﬁnału. Gdybym miał
spekulować, to w gronie faworytów, oprócz nieśmiertelnych
Niemców, którzy zawsze się liczą, widziałbym Hiszpanię, która ma
w zespole wiele nowych twarzy. Ich zwycięstwo w towarzyskim
meczu z Argentyną 6:1, nawet jeśli rywale grali bez Messiego,
pokazuje wielki potencjał tej drużyny.Tacy gracze jak Isco czy Marco
Asensio sprawili, że Hiszpania odzyskała wigor, ma świeżą krew i
absolutnie jest jednym z faworytów. I Brazylia, która po tej klęsce w
półﬁnale cztery lata temu przeszła już przez czyściec. Ostatnio
wygrała w sparingu z Niemcami. Gdybym jednak miał prorokować,
kto zostanie mistrzem świata, to stawiałbym na Hiszpanów.
Polska? Jak daleko?
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Zawsze, kiedy zdobywaliśmy medal, mieliśmy w składzie wybitną
osobowość. W 1974 roku był Kazimierz Deyna, który został
uzupełniony wybuchającym talentem Grzegorza Laty oraz
wspaniałą formą Andrzeja Szarmacha i Roberta Gadochy. Osiem lat
później liderem był Zbigniew Boniek, jeden z najlepszych piłkarzy
świata w tamtych czasach. Teraz też takiego mamy. Patrząc z
historycznej perspektywy, to kiedy mielibyśmy zdobyć medal, jak
nie teraz, gdy mamy w składzie Roberta Lewandowskiego?
Oczywiście jest niepokój o formę wielu zawodników, m.in.
Krychowiaka, czy też o siłę naszej ławki rezerwowych. Ale jako
urodzony optymista stawiałbym na co najmniej ćwierćﬁnał.
Wszystko zależy od tego, jak ułoży się drabinka, może to być np.
ćwierćﬁnał Polska – Szwecja, dlaczego mielibyśmy go nie wygrać i
nie być w czwórce? Może to też być ćwierćﬁnał Polska – Brazylia lub
Polska – Niemcy i tutaj sprawa będzie już o wiele trudniejsza. Ale
kiedy zdobyć medal, jak nie teraz, z Lewandowskim?
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Senegal 2002: Droga na szczyt piłkarskiej afryki

istrzostwa Świata w Japonii i Korei były pełnym
niespodzianek otwarciem piłkarskiego XXI. wieku.
Turcja z wojowniczym bramkarzem Reçberem Rustu
sensacyjnie zajęła trzecie miejsce, a tuż za nimi na
mundialowym podium uplasowała się ekipa gospodarzy
z Korei.
Szalony scenariusz tego turnieju zaczął się pisać już z
pierwszą minutą meczu otwarcia, w którym Senegal
podejmował ówczesnych Mistrzów Świata i Europy –
Francję.

Historia tej konfrontacji rozpoczęła się już kilka miesięcy przed
pierwszym gwizdkiem Ali Bujsaima, sędziego głównego. W
styczniu, podczas Pucharu Narodów Afryki, Senegal pod wodzą
Bruno Metsu po raz pierwszy w historii dotarł do ﬁnału tych
rozgrywek. O wyniku spotkania w Bamako zadecydowały rzuty
karne, w których lepsi okazali się reprezentanci Kamerunu.
Najlepszym piłkarzem turnieju został jednak 21-letni El-Hadji Diouf,
Senegalczyk i ówczesny obiecujący zawodnik RC Lens. Historyczny
sukces na PNA był tylko prologiem przed najważniejszą imprezą
tego roku.
W Senegalu Metsu zbudował silny kolektyw i potraﬁł zjednoczyć
temperamenty takich piłkarzy jak Diouf czy Ferdinand Coly.
Francuski selekcjoner był niewątpliwie głównym architektem
ówczesnych sukcesów senegalskiego futbolu. Dostrzegł potencjał i
potraﬁł wykorzystać pozytywną energię wewnątrz kadry. Jego
trenerski warsztat opierał się przede wszystkim na zdolnościach
motywacyjnych. Metsu w odróżnieniu do wielu europejskich
trenerów, którzy próbowali swoich sił na Czarnym Kontynencie,
potraﬁł przemówić do afrykańskich piłkarzy i znaleźć z nimi
wspólny język. „Jego przemowa przed meczem z Francją… Wciąż
opowiadam o niej przyjaciołom. Potraﬁł nas poruszyć tak, że
wiedzieliśmy, że nie przegramy. Umiał znaleźć właściwe słowa” –
wspominał po latach Souleymane Camara, napastnik Montpellier.
Piłkarscy Beatlesi
Meczem z Francją od wielu miesięcy żył cały Senegal, który na
boisku w Seulu miał stoczyć bój z byłą potęgą kolonialną.
Konfrontacja już od samego początku była mocno symboliczna,
jednak poza aspektem historycznym, mecz ten miał również wiele
wątków sportowych. Większość ówczesnej kadry Senegalu
stanowili zawodnicy, którzy na co dzień występowali w klubach
znad Sekwany. RC Lens, FC Sochaux, AS Monaco, AJ Auxerre, CS
Sedan – zaledwie trzech powołanych piłkarzy grało wówczas poza
Francją. Mecz otwarcia był również starciem Dawida z Goliatem, jak
lubiły schematycznie opisywać to spotkanie media z całego świata.

doświadczenie” – mówił wówczas, z zaskakującą dla siebie
skromnością, El-Hadji Diouf.
Przyjazd do Azji nie był jednak łatwą przeprawą dla Senegalczyków.
Najpierw przygotowaniom do turnieju przeszkodziły zawirowania
wokół bazy hotelowej, której standardy nie odpowiadały piłkarzom.
„Przyjechaliśmy do ośrodka, który raczej przypominał szpital
psychiatryczny. Umieścili nas tam w kiepskich warunkach. Nasza
grupa była dość charakterna i nie zgodziliśmy się na to.
Postanowiliśmy zastrajkować siedząc przez kilka godzin przed tym
hotelem. Tym sposobem wymusiliśmy lepsze warunki” – opowiadał
po latach Ferdinand Coly.
Cztery dni po tym wydarzeniu wybucha kolejna afera. Podczas
zakupów Khalilou Fadiga został oskarżony przez koreańską policję
o kradzież złotego naszyjnika o wartości 260 euro. Piłkarz był
zdruzgotany i za wszelką cenę chciał opuścić Koreę. „Bruno od razu
mi powiedział, że bez względu na wszystko będę grał i zablokował
drzwi do mojego pokoju łóżkiem żebym nie mógł wyjść. Chciałem
wyjechać, ale ze względu na wsparcie, które otrzymałem nie
mogłem tego zrobić” – wspominał w jednym z wywiadów Fadiga.
Wszystko zmienił jeden mecz. W Seulu na inaugurację mundialu
doszło do jednej z największych sensacji w historii MŚ. Z
kontuzjowanym Zizou, zmęczona gwiazdorskimi obowiązkami
reklamowymi, drużyna Rogera Lemerre’a przyleciała do Azji
zupełnie nieprzygotowana. Słabość Trójkolorowych obnażyło już
pierwsze spotkanie, w którym to Senegalczycy wnieśli się na
wyżyny swoich możliwości.
Waleczność, zaangażowanie i żelazny kolektyw okazały się
przeszkodą nie do przejścia dla obrońców tytułu. Bramka Diopa w
30. minucie zszokowała nie tylko Francję, ale też cały piłkarski
świat. Była pierwszą rysą na wizerunku sportowych herosów i
początkiem końca kilkuletniej futbolowej dominacji Les Bleus.
Bramkarz Tony Sylva zaczarował tego dnia swoją bramkę na tyle
skutecznie, że David Trezeguet traﬁał tylko w słupek, a Thierry
Henry mylił się w kuriozalnych sytuacjach. Ostatecznie
Senegalczycy wygrali 1:0, pokonując na boisku byłą potęgę
kolonialną.
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Piłkarscy Beatlesi, tak najkrócej i najlepiej można podsumować
ówczesną reprezentację Francji. Od ponad czterech lat kadra
Trójkolorowych nieprzerwanie dominowała światową piłkę, a każdy
wyjazd i sparing tej drużyny przyciągał masę fanów na stadiony i
lotniska. Zidane, Henry, Trezeguet, Thuram, Vieira i spółka mieli
poprowadzić Les Bleus do drugiego mistrzostwa – przynajmniej tak
się wszystkim wydawało. Senegal wydawał się zupełnym
przeciwieństwem tej futbolowej globalnej machiny. „Jesteśmy tym
małym piłkarskim kopciuszkiem, który przyjeżdża tutaj po wiedzę i

Fot. Getty Images, Kevin C. Cox

Publicystyka
„Ze względu na tę pamięć historyczną, która łączy te dwa kraje,
musieliśmy zagrać z całą naszą determinacją dla naszych rodziców i
przodków” – opisywał po latach Khalilou Fadiga. Dla Francuzów
mundial okazał się kompletną klapą. Trójkolorowi opuścili Azję już
po fazie grupowej, w której zajęli ostatnie miejsce. Wbrew wszelkim
oczekiwaniom, dla Senegalczyków turniej nie był mundialem
jednego meczu. Zespół Bruno Metsu osiągnął w Azji najlepszy wynik
w dziejach występów afrykańskich reprezentacji. Podobnie jak
Kamerun Rogera Milli w 1990 roku, Senegal dotarł aż do ćwierćﬁnału
Mistrzostw Świata. Później powtórzyła to tylko Ghana w 2010 roku.
Powrót herosów
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Na lotnisku w Dakarze rolę się odwracają. To Senegalczycy witani są
w domu jak piłkarscy Beatlesi. 26 czerwca na ulicach stolicy
reprezentację witają miliony rodaków i urządzają im triumfalny
powrót. Na tę okoliczność jeden z kibiców wręcza nawet piłkarzom
plastikową replikę pucharu MŚ - dla nich to oni są zwycięzcami. Dla
większości piłkarzy i ówczesnego selekcjonera, sukces na mundialu
w 2002 roku był najważniejszym momentem kariery. Bruno Metsu po
dziesięcioletniej karierze trenerskiej na Bliskim Wschodzie zmarł na
raka w październiku 2013 roku. Kilka lat wcześniej przeszedł na Islam,
obierając nowe imię Abdou Karim. Zgodnie z jego ostatnią wolą został
pochowany w Dakarze, w kraju, z którym świętował najlepsze chwile
w roli selekcjonera. Pożegnano go z honorami, a w pogrzebie
uczestniczyli m.in. prezydent i przewodniczący Zgromadzenia
Narodowego. Jego trumnę nieśli byli podopieczni.
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W ślady Francuza spróbuje pójść ówczesny kapitan Lwów, Aliou
Cissé. 42-latek w marcu 2015 roku został mianowany selekcjonerem
reprezentacji Senegalu i to właśnie on poprowadzi Afrykańczyków
w starciu z Polską na mundialu w Rosji. Pod wodzą byłego obrońcy
reprezentacja dotarła w 2017 roku do ćwierćﬁnału Pucharu Narodów
Afryki i po raz drugi w historii zdołała awansować na mundial. W
swoim sztabie Cissé znalazł miejsce dla dwóch kolegów z
reprezentacji – Tony Silva zajmuje się przygotowaniem bramkarzy,
z kolei Lamine Diatta stał się koordynatorem kadry. Czas pokaże,
czy reprezentanci z 2002 roku zdołają w Rosji poprowadzić obecną
kadrę do podobnych wyników.
Po zakończeniu kariery w piłce pozostał także Khalilou Fadiga.
Byłego zawodnika Auxerre można oglądać w roli konsultanta beIn
Sport podczas ważnych wydarzeń afrykańskiej piłki. Podobną rolę
po zaniesieniu butów na kołku sprawuje Habib Beye – były obrońca
Marsylii próbuje swoich sił jako dziennikarz dla francuskiego Canal
+. Nie wszyscy jednak zdecydowali pozostać przy futbolu, czego
najlepszym przykładem jest Ferdinand Coly.
Po mundialu w Korei i Japonii, boczny obrońca zagrał w Premier
League oraz we Włoszech w barwach Parmy. Dzisiaj wychowanek
RC Lens żyje z dala od futbolowych jupiterów, które zamienił na
spokojne życie rolnika oraz przedsiębiorcy w nadmorskim regionie
Mbour. Bez względu na to jak potoczyły się ich kariery i dalsze losy,
każdy z nich zapamiętany będzie w kraju, jako ten który zatrzymał
Francję i umieścił Senegal na piłkarskiej mapie świata.
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Dziesiątka prawdę ci powie

umer 10 – zarezerwowany dla największych. W
reprezentacji Francji – numer Michela Platiniego i
Zinedine'a Zidane'a. Odkąd ten drugi opuścił Les Bleus,
legendarny trykot nie ma szczęścia do właścicieli.

Tego lata do Rosji zabierze go dwunasty śmiałek próbujący
udźwignąć cząstkę legendy. Do dwunastu razy sztuka? Wiele
pozwala podejrzewać, że tak.
Julien Faubert
To nie żart. Ani błąd w druku. Pierwszym piłkarzem, który założył
osieroconą po Zizou „dychę” został facet dziś słynący głównie z
kuriozalnego wypożyczenia do Realu Madryt i drzemki na ławce
rezerwowych. W sierpniu 2006 23-letni Faubert występował w
macierzystym klubie Zidane'a, Bordeaux, i cieszył się reputacją
dużego talentu. W swoim jedynym meczu w kadrze, przeciwko
Bośni i Hercegowinie, strzelił zwycięskiego gola w 91. minucie.
Djibril Cissé
Jeszcze jedna szybka przymiarka. Cissé rozegrał w reprezentacji 41
spotkań, ale numer 10 przywdział tylko raz – w przegranym 0:1
meczu z Argentyną w lutym 2007 roku. Talizman nie przyniósł mu
szczęścia. Potem zagrał w eliminacjach do dwóch ME i pojechał na
Mundial do RPA, ale nigdy już nie zdobył dla Francji bramki.
Sidney Govou
Po dwóch eksperymentach symboliczny trykot traﬁł do zaufanego
człowieka – ikony Lyonu i wielokrotnego reprezentanta, który po MŚ
w Niemczech wreszcie miał w kadrze Raymonda Domenecha status
pewniaka. Został wyłącznym właścicielem numeru na trzy kolejne
lata i wystąpił z nim na dwóch turniejach (ME 2008 i MŚ 2010). Nie
napisał wybitnej historii – gole strzelał tylko w eliminacjach, a oba
wyjazdy przeszły do historii jako kompromitacja Francuzów.
Mathieu Valbuena
Chociaż Didier Deschamps został selekcjonerem dopiero w 2012
roku, to jemu Valbuena zawdzięcza, że dwa lata wcześniej miał
okazję przymierzyć legendarny numer. Pod wodzą DD jego forma w
Marsylii eksplodowała i trenerzy Les Bleus musieli dać mu szansę.
Dziesiątkę założył tylko kilka razy, zanim przekazał ją piłkarzowi,
który miał później złamać jego reprezentacyjną karierę.
Karim Benzema
Namaszczony na złote dziecko francuskiej piłki. Zawodnik Realu o
algierskich korzeniach – jak Zidane. Koszulkę wielkiego
poprzednika założył 67 razy – więcej niż wszyscy inni następcy
Zizou łącznie. Prawdopodobnie już tej liczby nie poprawi, bo okazał
się symbolem tego, co dla Tricolores najgorsze: wrodzonej
skłonności do pakowania się w kłopoty i ciągłego komplikowania
własnej sytuacji. Dziesiątkę chciał sobie przywłaszczyć już we
wrześniu 2008 roku, dwa lata nim faktycznie ją otrzymał – tuż przed
meczem z Austrią polecił kitmanowi kadry, by przygotował dla niego
koszulkę z „10”, bo Govou zgodził się oddać numer. Kłamał.

wyjątkowo dobrą formę w barwach Tottenhamu, Saha założył „10” w
swoim ostatnim reprezentacyjnym występie: wygranym 2:1
sparingu z Niemcami w lutym 2012. Wieczór należał do innego
napastnika, bo konto w kadrze otworzył wówczas Olivier Giroud,
który do Rosji jedzie z 30 golami dla Francji (o jednego mniej niż
Zizou).
Geoffrey Kondogbia
Największa anomalia od czasu Fauberta, choć z pewnością nie tak
z a b a w n a . Ko n d o g b i a t r a ﬁ ł n a zg r u p o w a n i e w y j ą t k o w o
eksperymentalnej kadry – obok niego wystąpili wówczas choćby
Benoit Tremoulinas i Paul-Georges Ntep. Osobliwy skład przegrał 0:1
z Albanią.
André-Pierre Gignac
Na stałe przejął numer po wygnanym Benzemie. Zaufany żołnierz
Deschampsa, którego miejsca w reprezentacji nie naruszył nawet
wyjazd do ligi meksykańskiej. Jako zaskakujący i w domyśle
„niegodny” właściciel dziesiątki był kilka centymetrów od napisania
historii – gdyby tylko jego strzał z 92. minuty ﬁnału Euro 2016 nie
traﬁł w słupek...
Kévin Gameiro
Bezpośredni spadkobierca Gignaca, jako rezerwowy napastnik i
kolejna „dycha” Trójkolorowych. W dwóch spotkaniach
przypilnował trykotu dla lepszych zawodników.
Dimitri Payet
Kiedy „dycha” się zwolniła, nie miał szczęścia – był w trakcie
transferowej wojny z West Hamem, na czym straciła jego forma. Gdy
się odbudował, otrzymał nagrodę za znakomitą grę na ostatnim
Euro. Niestabilna gra jesienią, młodzieżowa rewolucja w
reprezentacji i niefortunna kontuzja odebrały mu szansę
zatrzymania koszulki na dłużej.
Alexandre Lacazette
Nie potraﬁ przenieść klubowej formy do reprezentacji, ale transfer i
solidny start w Arsenalu zbudowały go w oczach Deschampsa,
skutkiem czego w 2017 roku na moment podebrał numer 10
Payetowi. Ostatecznie obaj musieli uznać wyższość młodego
pokolenia.
Kylian Mbappé
Oto obecna „dycha” Francuzów – najzdolniejszy nastoletni piłkarz
świata i duchowy następca Benzemy w roli złotego dziecka kadry.
Ładunek symboliczny był wystarczająco duży, gdy debiutował z
numerem 12, czyli liczbą przez lata należącą do Thierry'ego
Henry'ego, którego Kylian do złudzenia przypomina swoją grą.
Przypisanie mu trykotu Zizou tylko zwiększa oczekiwania. Teraz
będzie porównywany do dwóch legend Les Bleus. Co naprawdę
przerażające – już jako 19-latek ma wszystko, by horrendalnym
wymaganiom sprostać.
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Louis Saha
Jeden z dwóch graczy, którzy zdołali przelotem przymierzyć
własność Benzemy. Sensacyjnie powołany do kadry w nagrodę za
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Życiowa forma Christiana Eriksen

liminacje do mistrzostw świata miały być dla Polaków
bułką z masłem. I były, dopóki nie połamaliśmy zębów na
Duńczykach. Przegrana 0:4 w Kopenhadze utrwaliła nas
w przekonaniu, że najwięcej ognia w zespole Duńczyków
sieje Christian Eriksen. Dzisiaj potencjalna gwiazda
mundialu.

Za jego kreatywność powinno się płacić w milionach. Potraﬁ wcielić
się w rolę prawdziwego motoru napędowego swojego zespołu.
Eriksen to dziś nazwisko, które porusza wyobraźnię piłkarskiego
świata. 171 meczów w Premier League – 41 goli i 52 asysty. Człowiek,
bez którego Mauricio Pochettino obecnie nie wyobraża sobie swojej
drużyny ze stolicy Wielkiej Brytanii. A Duńczycy swojej drużyny
narodowej.
Lider duńskiej kadry był praktycznie skazany na grę efektowną,
cieszącą postronnego kibica. W końcu za jego wychowanie w dużej
mierze odpowiada słynna szkółka Ajaxu Amsterdam, dokąd traﬁł w
2009 roku. Po roku spędzonym w gronie juniorów, przyszedł czas na
poważne granie w pierwszej drużynie. „To jest piłkarz, którego mogę
pokochać całym sercem” – mówił o nim Johan Cruyff. „Skoro taka
legenda mówi w ten sposób, to czemu nie mają go pokochać nasi
kibice?” – pomyślał ktoś mądry na White Hart Lane. Tottenham
przed sezonem 2013/14 dysponował pokaźnymi zapasami gotówki, a
wszystko dzięki sprzedaniu do Realu Madryt Garetha Bale’a.
Niespełna trzynaście milionów euro zostało wówczas
spożytkowane na transfer Eriksena i to był najlepszy transfer
tamtego lata, jeśli chodzi o Spurs. Kto wie czy nie jeden z najlepszych
w ogóle.
W międzyczasie Eriksen konsekwentnie budował swoją pozycję w
reprezentacji Danii. Odważny styl, jaki zawsze preferował
legendarny Morten Olsen znakomicie wpisywał się w rozwój
pomocnika. Debiut przyszedł jeszcze przed mistrzostwami świata w
2010 roku, a na boiskach w RPA zameldował się jako najmłodszy
zawodnik całego turnieju. Niestety piłkarze z kraju Hamleta nie
zdołali wówczas przebrnąć fazy grupowej, podobnie zresztą było na
EEURO 2012. Brak awansu na mundial w Brazylii był jedną z
przyczyn odejścia Olsena, który pracował z reprezentacją Danii
przez piętnaście lat. Jego następcą został Åge Hareide, który
wyznaje zdecydowanie bardziej pragmatyczny futbol niż jego
poprzednik. Wprawdzie zmiana w sposobie gry Duńczyków jest
widoczna, ale ku uciesze fanów nie wpłynęło to destrukcyjnie na
kreatywność Eriksena.
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„Eriksen z pewnością będzie jednym z najważniejszych, jeśli nie
najważniejszym zawodnikiem reprezentacji Danii. To jest taki
zawodnik, wokół którego kręci się wszystko, co najważniejsze w
zespole. Ostatni sezon Premier League również miał udany, dlatego
stawiam, że będzie błyszczał w swojej kadrze” – przekonuje
dziennikarz Przeglądu Sportowego, Jarosław Koliński.
Nasz rozmówca przypomina dobry sezon w Premier League, ale
mimo wszystko klubowe rozgrywki mogły również wywołać u
Eriksena niedosyt. Bardzo dobrze wyglądał on w fazie grupowej Ligi
Mistrzów, gdzie jego drużyna traﬁła do grupy śmierci – z Realem
Madryt, Borussią Dortmund i Apoelem Nikozja. Dzięki m.in.
kapitalnej formie Eriksena to właśnie Londyńczycy wygrali tę grupę
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Fot. Reuters
i ze sporymi nadziejami ruszyli na konfrontację z Juventusem. Tam
Duńczyk zdołał nawet pokonać legendarnego Buffona w Turynie,
ale ostatecznie mimo dobrego wyniku we Włoszech nie udało się
przypieczętować awansu przed własną publicznością. Spełnienia
nie było także w pucharze Anglii, o lidze już nie wspominając. Czy to
wywoła dodatkową, sportową złość u naszego bohatera?
Grupa C, do której los skierował Duńczyków z pewnością nie należy
do tych nie do przejścia. O ile Francuzi to rywal ze ścisłego,
światowego topu, o tyle już Australia i Peru nie powinny wywoływać
sennych koszmarów u Eriksena i spółki. „Wyjście z grupy to pewnie
cel minimum dla Danii. Wszystko, co później się uda ugrać, będzie
sukcesem” – twierdzi Jarosław Koliński.
Nikt nie spodziewa się osiągnięć na miarę tego z 1992 roku, kiedy to
dokooptowana w ostatniej chwili do składu na Mistrzostwa Europy
Dania sięgnęła chwały i okazała się najlepszą drużyną Starego
Kontynentu. Mimo wszystko polskich kibiców nie trzeba specjalnie
przekonywać, że z Eriksenem w formie ta ekipa może być wielka.
Wystarczy sobie przypomnieć eliminacje do rosyjskiego turnieju i
spotkanie na Parken w Kopenhadze. Duńczycy robili wtedy
naprawdę co chcieli, pokonali podopiecznych Adama Nawałki 4:0, a
pomocnik Tottenhamu okrasił swoją koncertową grę m.in.
kapitalnym traﬁeniem z dystansu.
Fani zespołu z kraju Hamleta mogą wierzyć, że podobne spotkanie
zdarzy się także w czerwcu. Do wygrania dla samego zawodnika jest
bardzo dużo. Już teraz zainteresowanie wyraża Barcelona, a to nie
jedyny zespół, do którego mógłby nasz bohater wejść praktycznie z
marszu.

Eryk Delinger
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Dimitri Payet – skreślony na własne życzenie

ednym z wielkich nieobecnych rosyjskiego turnieju
będzie Dimitri Payet. Los pomocnika przypieczętowała
kontuzja odniesiona w ﬁnale Ligi Europy, ale nawet
zdrowy bohater EUEO 2016 nie był w planach Didiera
Deschampsa pewniakiem.

Payet nigdy nie zdołał w pełni skapitalizować osiągnięć z domowego
turnieju i zapuścić w jedenastce Les Bleus korzenie. Jeszcze jesienią
2016 roku grał w eliminacjach od deski do deski, a w sparingu z
Wybrzeżem Kości Słoniowej miał nawet zaszczyt wyprowadzić
zespół jako kapitan. Potem przyszło jednak zimowe okno
transferowe. Pomocnik cały styczeń walczył, by wyrwać się z
niewolniczego jarzma wartego 125 tysięcy funtów tygodniowo
kontraktu z West Hamem. Bój o wolność odsunął futbol na drugi plan
– aby wywalczyć transfer do Marsylii, Payet przestał grać i trenować,
co nie mogło umknąć uwadze selekcjonera.
Wiatr zmian
Piłkarz wybrał sobie wyjątkowo niefortunny moment na podjęcie
konﬂiktu z klubem i osłabienie pozycji w planach Deschampsa.
Równolegle znakomitą formą popisywały się w Monaco wybitne
dzieciaki – Thomas Lemar i Kylian Mbappé. Ich widowiskowa gra
pchnęła DD do odmłodzenia reprezentacji. Rywalizacja na
skrzydłach zawęziła się do czterech graczy o dekadę młodszych od
Dimitriego: Lemara, Kyliana, Ousmané Dembélé i Kingsleya
Comana. Mimo że Payet po powrocie odnalazł się w Marsylii jakby
nigdy jej nie opuścił, w kadrze w ciągu kilku tygodni wylądował na
aucie.
Musiał liczyć, że z biegiem czasu sytuacja się poprawi. Powrót do
piłkarskiego domu nie mógł mu wszak długofalowo zaszkodzić.
Olympique to jedyny klub w karierze Payeta, z którego nie odchodził
skłócony. Złośliwi powiedzą: zwyczajnie pokłócić się nie zdążył, bo
został siłą, przez kłopoty ﬁnansowe L'OM, wypchnięty za drzwi
zanim zaczął grymasić i wprawił w ruch swój cykliczny rytuał
strajku. W każdym razie to dzięki Marsylii traﬁł do kadry – to tam pod
okiem Marcelo Bielsy wiecznie chimeryczny skrzydłowy
przeistoczył się w końcu w klasowego playmakera. Śmiało mógł
zakładać, że były klub Deschampsa drugi raz otworzy mu drzwi do
reprezentacji.

nie potraﬁł się odnaleźć w forsowanym przez trenera OM, Rudiego
Garcię, systemie 4-3-3 i chociaż jako nowy kapitan miał liderować
zespołowi, regularnie znikał. Rolę boiskowego wodza Marsylii
przejął Florian Thauvin – pośredni rywal o miejsce w kadrze.
Zanim zimą Marsylia zmieniła formację, a Payet się przebudził, w
kolejce do reprezentacji wepchnęli się przed niego jeszcze Nabil
Fekir i Anthony Martial. Mimo zwyżki formy nie został wezwany na
ostatnie przedmundialowe zgrupowanie i w marcu – tak jak w
listopadzie – oglądał mecze kadry w domu. Od stycznia do końca
rozgrywek skompletował osiem bramek i osiemnaście asyst,
odgrywając przy tym ważną rolę w awansie OM do ﬁnału Ligi
Europy. Ale jego los był na tym etapie właściwie przesądzony –
koncepcja Deschampsa nabrała już ostatecznego kształtu i tylko
ogromna zniżka formy któregoś z młodszych wybrańców trenera
mogłaby dać Payetowi przestrzeń do powrotu.
Kto wie, czy Didier Deschamps nie odetchnął z ulgą na wieść o co
najmniej trzytygodniowej przerwie w treningach 31-letniego
pomocnika. Kontuzja i niejasna diagnoza lekarzy (w tym
niepewność co do konieczności operacji) ułatwiły selekcjonerowi
sprawę – zamiast zmagać się z jeszcze jednym urażonym
reprezentantem, mógł kurtuazyjnie wyrazić żal, że kapitana OM nie
dało się wziąć pod uwagę. W gronie powołanych przez DD
zawodników najwłaściwszym kandydatem do ewentualnego
zastąpienia przez Payeta jest wszak jego klubowy kolega, Thauvin, a
skreślenie Floriana po takim sezonie byłoby jeszcze trudniejsze do
wyjaśnienia niż pominięcie Dimitriego.
Chociaż w teorii Payet do samego końca grał o bilet do Rosji, od
dawna należało się oswajać z myślą, że zostanie legendą jednego
turnieju. Ironiczne, że miejsca w reprezentacji pozbawiła go ze
wszech miar słuszna decyzja o uciecze z tonącego West Hamu.
Gdyby chociaż nie skończył ﬁnału Ligi Europy po zaledwie dwóch
kwadransach...

Payet stanął jednak przed trudnym zadaniem. Selekcjoner
Francuzów jest sprawiedliwy i nie powołuje za dawne zasługi. Skoro
młodsi wywalczyli sobie miejsce i nie zawodzili z granatowymi
koszulkami na grzbietach, nie było szans by zostali odesłani na
ławkę tylko dlatego, że doświadczony kolega odzyskał formę. Gdyby
nieprzerwanie konkurował z nimi o grę, jego miejsce w składzie jako
lidera i mentora byłoby pewnie niezagrożone, ale ponieważ pod jego
nieobecność Lemar i spółka pokazali, że doświadczony wzorzec nie
jest im już niezbędny, sytuacja Payeta stała się skomplikowana.
Bezsilność
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Jesień przyniosła szansę, bo tym razem to Thomas Lemar dał się
ponieść transferowym rozterkom i wytracił impet, który niósł go
przez kolejne mecze wiosną. Payet nie wykorzystał wówczas okazji,
bo sam grał wówczas w klubie znacznie gorzej niż jesienią. Zupełnie
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Najdroższy SMS Świata

Sergej Milinković-Savić w eliminacjach do mundialu nie
rozegrał ani minuty, a i tak ma szansę odegrać kluczową
rolę w reprezentacji Serbii podczas rosyjskiego
czempionatu.

Należy do grona najlepiej uderzających z dystansu zawodników w
Europie. Od paru miesięcy zakusy na pomocnika Lazio mają
działacze największych klubów na świecie z PSG i Manchesterem
United na czele.
Harmonijny rozwój
„Potrzebowałem obejrzeć tylko 10 minut zespołu młodzieżowego
Vojvodiny, aby dostrzec jak ogromny drzemie w nim potencjał. Jest
wyjątkowy – łączy w sobie siłę, tempo i technikę” – gloryﬁkuje
swojego klienta agent piłkarza, Mateja Kežman. Przed laty też
napastnik PSG, z którego zainteresowanie dziś podąża za
Milinkoviciem-Saviciem.
Sergente po raz pierwszy traﬁł do notesów czołowych skautów
Europy po niezwykle udanych Mistrzostwach Europy do lat 19 w 2013
roku. Z kadrą Orlovich sięgnął wówczas po złoto, pokonując w ﬁnale
Francuzów. Obiecujący turniej dał mu przepustkę do belgijskiego
Gentu za 400 tys. Euro, w któr ym zaaklimatyzował się
błyskawicznie. Ale to nie klub, a znów młodzieżówka napędziła jego
karierę. Dwa lata po ME Serbia znów sprawiła sensację. Tym razem
tryumfowała podczas mistrzostw świata do lat 20 w Nowej Zelandii.
Sergieja uznano za trzeciego najlepszego zawodnika turnieju w
Oceani. Kapitule wcalnie nie przeszkadzało, że młody zawodnik
zdobył tylko jedną bramkę – zaimponowała im sama gra.
To właśnie w Nowej Zelandii okrzyknięto go „Milnkocrazii”, co znów
zwróciło uwagę nowych, potencjalnych pracodawców. On sam
pozwolił na siebie zwrócić uwagę włoskim markom – Fiorentinie i
Lazio. O ile Violę w końcu odrzucił – jak sam przekonywał –
względami osobistymi, tak propozycję przeprowadzki za 9 mln euro
do stołecznego zespołu zaakceptował niemal bez wahania.
To w rzymskim Koloseum spotkały go pierwsze futbolowe problemy.
Wprawdze regularnie występował u Stefano Pioli i Simone
Inzaghiego, ale drugi ze szkoleniowców miał problem z
rozgryzieniem młodziana. Narzekał na jego ograniczone
zaangażowanie w grę defensywną i nieraz przez to Serb testował
wygodę foteli na ławce rezerwowych.
W końcu rozwiązanie same nasunęło się trenerowi. Nie wiedział,
gdzie wpasować element o nazwie „SMS”, lecz kontuzje Felipe
Andersona i Keity Baldé zmusiły go do postawienia na wychowanka
Vojvodiny. Tym razem wykorzystał swój kredyt zaufania, a cały
Półwysep Apeniński wkrótce poznał jego znak ﬁrmowy – uderzenia
zza szestnastki. Pochwały zaczęły się sypać także za
rozporowadzenie ofensywnych akcji Lazio i niezmordowanyc
charakter Serba. La Repubblica nazwała go nawet „Nowym Pogbą”.
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Sport ma w genach
Zdążyliśmy już przyzwyczaić się, że zawodnicy z Bałkanów nieraz
przemierzą całą Europę nim usłyszy o nich świat. Podobnie było z
Milinkoviciem-Saviciem. Urodził się w hiszpańskiej Lleidzie, a na
karierę sportową był niemal skazany (do tego też już przywykliśmy).
Matka Sergieja z powodzeniem uprawiała koszykówkę, ojciec zaś
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kopał piłkę w austriackim Grazer AK. W tym klubie pierwsze kroki
stawiał tekże starszy z jego synów. Sergiej ma też młodszego brata,
którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Vanja Milinković-Savić
jeszcze półtorej roku temu strzegł bramki Lechii Gdańsk, a teraz gra
w Torino.
Cechą charakterystyczną wszystkich członków rodziny
Milinkoviciów-Saviciów jest wzrost. Na początku kariery służyło to
bardziej dzisiejszemu bramkarzowi Granaty, u którego połączono
kilka faktów. Był najmłodszym debiutantem w historii Vojvodiny, a
na dodatek wyróżniał się centymetrami na tle zespołu. Wygląda jak
przepis na wielką karierę, prawda?
Nie umknęło to uwadze działaczom Manchesteru United, którzy
zaoferowali dwuletni kontrakt młodszemu z rodzeństwa M-S. Vanja
nie dostał jednak pozwolenia na pracę na Wyspach, traﬁł do drużyny
z Trójmiasta, a jego dalsze losy już doskonale pamiętamy.
Po latach można stwierdzić, że historia zatoczyła koło, tym razem
na korzyść Sergente. Obecnie to o jego względy zabiegają
największe futbolowe ﬁrmy na świecie. Sam Leonardo, były działacz
PSG, stwierdził, że gdyby był dyrektorem sportowym jakiegokolwiek
klubu piłkarskiego w Europie, pierwszym zawodnikiem na jakiego
wyłożyłby pokaźną sumę byłby właśnie SMS.
Nie po drodze z Muslinem
Kapitalna kampania w wykonaniu trzeciego najdroższego piłkarza
w historii Lazio (przed nim są tylko Mauro Zárate i Hernanes)
powinna zaowocować równie udanymi występami w reprezentacji
narodowej. Nie w przypadku Sergieja.
Zwolniony w październiku 2017 roku Slavoljub Muslin, selekcjoner,
który zagwarantował Orlovim paszporty do Rosji w ogóle nie widział
miejsca dla zawodnika Lazio. Tłumaczył to względami
charakterologicznymi oraz niechęcią do słuchania „rad” 23-latka, na
jakiej pozycji odpowiadałoby mu występować. Ponadto miał
również nie pasować do stylu gry preferowanego przez
doświadczonego trenera.
Z oceną Muslina nie tylko nie zgadzał się sam zainteresowany, ale i
serbska federacja nie mogła przyjąć do wiadomości braku powołań
dla swojej perełki. Usunęli selekcjonera, a w jego miejsce wsadzili
Mladen Krstajicia. Ten przed lat świetny defensor Schalke nie został
głuchy na apel z góry i dał szansę Milinkoviciowi-Saviciowi
zadebiutować w dorosłej reprezentacji. Zagrał z Chinami, a już w
kolejnym występie asystą otworzył swój reprezentacyjny dorobek.
I teraz czeka się, aż zacznie on pęcznieć od goli. Reprezentacja Serbii
w grupie z Brazylią, Szwajcarią i Kostaryką, tylko z ostatnim
rywalem może powalczyć na papierze. Ale Sergiej już w
najmłodszych latach udowadniał, że papier jest po to, żeby go
zapisać. Sam podobno maży o transferze za ponad 100 mln euro.
Kiedy, jak nie na mundialu, spełniają się marzenia – wydawałoby się
– nierealne?

Michał Bojanowski
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Keita Baldé – Lew z Księstwa

zukając najmocniejszych punktów Senegalu w pierwszej
k ol e j no ś c i w s k a z u j e m y S a d i o M a né i K a l i d o u
Koulibaly'ego. Dopiero przy głębszym zastanowieniu
Mame Dioufa czy Cheikhou Kouyaté. Ale w drużynie
występuje jeszcze Keita Baldé, który wraz z
napastnikiem Liverpoolu ma decydować o sile ataku
reprezentacji Senegalu – o ile wyzdrowieje...

Niewiele brakowało, a 23-letniego napastnika Monaco w ogóle nie
oglądalibyśmy na mistrzostwach świata. Od połowy kwietnia
przebywał na L4 i nie rozegrał choćby minuty w barwach klubu z
Księstwa, co nie wlewało w serca kibiców i trenera Aliou Cisse
nadziei. Co więcej, jeszcze dwa lata temu nie było wiadomo, czy
Baldé ostatecznie zagra w reprezentacji Senegalu, bo choć jego
rodzice pochodzą z byłej koloni francuskiej, a on sam urodził się i
ukształtował w Hiszpanii.
Hiszpański temperament
Keita Baldé Diao urodził się w Arbúcies. Katalońskie miasteczko leży
niecałe 100 kilometrów od Barcelony i kwestią czasu było, kiedy
utalentowany młodzieniec traﬁ do La Masii, szkółki giganta z
okręgu. Przybył tam mając dziewięć lat. Rok po roku, harmonijnie,
zaliczał kolejne stopnie w akademii. Jak sam podkreśla, jest
wdzięczny szkółce, ponieważ ukształtowała go zarówno pod
względem ﬁzycznym, jak i mentalnym. Wpojono mu, że liczy się nie
tylko piłka, ale również nauka - do której starannie się przykładał.
Mimo to nie uniknął wpadek wychowawczych. Choć może zabrzmi
to śmiesznie, za wrzucenie kostek lodu do łóżka kolegi z drużyny
został karnie wypożyczony do czwartoligowej Cornelli.
Banicja wyszła mu na dobre, gdyż dzięki bramkom na tym poziomie
został zauważony przez skautów Lazio. Włosi długo się nie
zastanawiali i wyłożyli 300 tysięcy euro. Zadebiutował w pierwszej
drużynie Rzymian mając niespełna dziewiętnaście lat. Taktyczna
wiedza, jaką zdobył w La Masii, umożliwiła mu na stosunkowo
szybkie wejście do drużyny i stworzenie niezwykle skutecznego
duetu z Ciro Immobile.

uzupełnia dobrymi warunkami ﬁzycznymi, które jest w stanie
wykorzystać w walce z obrońcami.
Łatka następcy Kyliana narzuciła na niego ogromne oczekiwania,
które jak dotąd nie do końca spełnił. Z drugiej strony, kto mógłby tego
dokonać? Jego zdolności motoryczne predestynują go do gry na
skrzydle i tam zazwyczaj go wystawia Leonardo Jardim. Póki
zdrowie trzyma się Falcao, jedyna szansa Keity na występy w
środku ataku to wejście przy zmianie Kolumbijczyka.
Senegalczyk ma problem z utrzymaniem dobrej dyspozycji.
Przeplata świetne mecze - jak te z października, gdy w czterech
kolejnych spotkaniach strzelił trzy gole i zaliczył asystę – z
występami, w których przez większość czasu jest zupełnie
niewidoczny. Mimo tego Jardim regularnie na niego stawiał, licząc
na przebojowość Baldé, która może w najmniej spodziewanym
momencie zadecydować o wyniku spotkania. Sezon Keity
zakończył się w połowie kwietnia, gdy doznał kontuzji mięśniowej.
Pierwszy rok w Księstwie nie był najgorszy – osiem bramek i pięć
asyst – ale przy takim potencjale w ofensywie ASM spodziewano się
od niego czegoś więcej. Czegoś „ekstra”.
Mundialowa niespodzianka?
Mistrzostwa Świata mogą w okamgnieniu wykreować gwiazdę i
zadecydować o gigantycznym transferze – tak jak niegdyś innego
gracza Monaco, Jamesa Rodrígueza. Warunkiem jest dobra gra
reprezentacji i dojście do końcowych faz pucharowych. Lwy Terangi
widzą w sobie co najmniej następców drużyny z 2002 roku –
przypomnijmy: podopieczni Bruno Metsu w swoim debiucie na
mundialu doszli do ćwierćﬁnału. Wyeliminowała ich Turcja po
złotym golu Ilhana Mansiza w dogrywce.

Uważany powszechnie za snoba i egocentryka, twardo stąpa po
ziemi i uważa, że takie zachowanie pomaga mu w profesjonalnym
podejściu do zawodu. Sezon 2016/2017 był przełomowy. Szesnaście
bramek w Serie A sprawiło, że świat usłyszał o młodym zawodniku i
zaczęto przyglądać mu się uważniej. Najbardziej konkretne okazało
się Monaco, które po sprzedaży kilku gwiazd miało odpowiednie
środki. 30 milionów euro wystarczyło, by zawodnik traﬁł do Księstwa
jako następca sprzedanego do PSG Kyliana Mbappé.
Gorszy model
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Chociaż przy nastoletnim Francuzie 23-letni Keita jest dojrzałym,
ukształtowanym piłkarzem, zastąpienie Kyliana to misja
niewykonalna. Cztery lata młodszy Mbappé jest znacznie
skuteczniejszy od swojego następcy. Senegalczyk jest dynamiczny i
znakomity technicznie, jednak ma tendencję do chaotycznych
zagrań – slalomem mija przeciwników, aby w najważniejszym
momencie źle dograć bądź nie traﬁć w bramkę. Mimo tego wpisuje
się w proﬁl napastnika kompletnego, bo dynamikę i technikę

Jedną z wiodących postaci w zespole Aliou Cisse ma być właśnie
Keita. Przebojowości mu nie braknie, ale zdrowia – może. Sztab
zapowiada gotowość napastnika na pierwszy mecz z Polską.
Jednak gotowość to jedno, a forma – drugie. drak rytmu meczowego
na pewno odciśnie na nim piętno. Zresztą i dla niego kluczowy
będzie mecz z Biało-Czerwonymi. Okaże się, czy Keita Baldé będzie
w stanie ﬁzycznie podołać turniejowi i czy temperamentna drużyna
Senegalu jest na tyle uporządkowana, by nawiązać do wielkich
poprzedników.

Publicystyka
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Naklejki, które zawładnęły
światem futbolu. Panini w pigułce

to z nas nie zna emocji towarzyszących otwieraniu
kolejnej paczki naklejek? Kto nie starał się przykleić
obrońcy Arabii Saudyjskiej najrówniej jak tylko się da
(zawsze stawało mi się to obojętne po pierwszym źle
wklejonym zawodniku, wam też?), żeby album wyglądał
idealnie? Kto nie wydawał fortuny – własnej bądź
rodziców czy dziadków – na kolejne paczki, wierząc, że
traﬁ na swojego idola? Jeśli na którekolwiek z tych pytań
odpowiedziałeś „ja!”, to nie czytaj dalej. Przed wami
opowieść o naklejkach Panini.

Przeglądając multum artykułów, ﬁlmików na YouTubie, a nawet
ofert sprzedaży książki (ale o niej później), traﬁłem na miejsce, do
którego muszę pojechać. Okazuje się, że w 1986 w Modenie otwarto
muzeum naklejek Panini, gdzie można zobaczyć zbiory ze
wszystkich lat istnienia ﬁrmy. Brzmi jak niebo, prawda?
Co ciekawe, nigdy nie czułem się opętany żądzą zebrania ich
wszystkich – w końcu to nie Pokemony – ale zawsze miałem
nadzieję wypełnić jak największą część albumu. A perłami w
koronie były te, które pojawiały się raz na cztery lata – wypuszczane
z okazji mistrzostw świata. Dziś Panini to już nie tylko piłka nożna
(sięga m.in. do igrzysk olimpijskich, NHL, NBA, baseballu i wielu
innych sportów), ale wciąż najważniejsze pozostają właśnie
mistrzowskie edycje. Tegoroczna jest trzynastą taką. To idealny
powód, by o nich napisać.
Szczypta historii
Tak, wiem. Historia potraﬁ być nudna, ale potrzeba o niej napisać.
Tym bardziej, że ta w sumie nie jest. Serio. Czytałem z
zaciekawieniem, gdy sam się w nią wgłębiałem. Firmę Panini
założyli dwaj bracia, Giuseppe i Benito, choć większy w tym udział
mia ł pie r w sz y z n ic h . N a z w isk o? N ie b ę d z ie to w ie l k ą
niespodzianką, a oni nie wykazali się wielką pomysłowością – w
dowodzie mieli właśnie Panini. Co trochę utrudniało sprawę
riserczu, bo zamiast historii naklejek, wyskakiwała… historia
kanapek. Choć, przyznam szczerze, zjadłbym takie prawdziwe
panini. I to ze smakiem.

34
4

I ja, i pewnie większość z was, musimy zadowolić się naklejkami. A
tutaj robi się o tyle ciekawie, że pierwotnie ﬁrma, założona w roku
1954, nie miała z nimi nic wspólnego. Zajmowała się dystrybucją
prasy i różnymi mniejszymi interesami, mając swoją siedzibę w
malutkim kiosku obok modeńskiej katedry. Należał on zresztą do
rodziny od czasu zakończenia II wojny światowej.
Skąd więc naklejki? Otóż w 1961 roku bracia traﬁli na ﬁrmę z
Mediolanu, która trochę ich miała i nie mogła się pozbyć. Wykupili je
więc i zaczęli sprzedawać w paczkach – dwie za 10 lirów.
Przelicznika lira z lat 60. na dzisiejsze złotówki nie mam, ale pisząc
wprost: były dużo tańsze niż obecnie, a rodzice nie wściekali się na
to, że muszą wydawać fortunę na zachcianki ich dzieci.
Sęk w tym – niespodzianka! – że były to naklejki… z kwiatkami i
roślinami. Zresztą, jeden z pierwszych albumów, wydanych przez
braci, nawiązujący kształtem do tego, co znamy dzisiaj, dotyczył…
samolotów i myśliwców. Generalnie pomysł na sprzedaż okazał się
wielkim sukcesem. Już w roku 1961 zeszło 15 milionów sztuk, a w
kolejnym – niemal dwa razy więcej. Firma rozwijała się na tyle
dobrze, że Giuseppe i Benito potrzebowali wspólników. Zaprosili
więc do współpracy swoich… kolejnych dwóch braci (Franco i
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018 ¡Olé! Magazyn i Le Ballon

Umberto), przez pewien czas pomagały im również trzy siostry
(Veronica, Maria i Norma), a księgami zajęła się ich matka, która
czuwała nad tym, żeby wszystko w ﬁnansach się zgadzało. Skoro
wychowała tyle dzieci i nie zbankrutowała, to musiała być w tym
dobra.
Wkrótce w ﬁrmie wpadli na pomysł wydawania naklejek z
piłkarzami, ale o nich za chwilę. Wyjaśnić trzeba jednak jeszcze
jedną rzecz – skąd ten rycerz w logo? Nie wiem, jak wy, ale sam
zastanawiałem się nad tym często. Co wspólnego z piłkarskimi
naklejkami ma jakiś gość w zbroi? Okazuje się, że bez niego… byśmy
ich nie mieli. „Rycerz” to bowiem pseudonim Giuseppe Paniniego,
który podobno był wielkim fanem krzyżówek i często je publikował,
podpisując się w ten sposób. Ot, dodatkowy sposób na zostanie
zapamiętanym nawet po śmieci, a że Giuseppe zmarł w 1996 roku, to
chyba się udało.
Założona przez niego ﬁrma – choć w międzyczasie kilkukrotnie
zmieniała właściciela – przetrwała do dziś. Wraz z nią naklejki.
Pierwsi
Są w historii futbolu zawodnicy wybitni. Są tacy, którym do tego
miana daleko, ale zapisali się w niej jednym golem czy akcją (ktoś
kojarzyłby Juliano Bellettiego, gdyby nie gol z ﬁnału Ligi Mistrzów?).
Są też tacy, o których wolelibyśmy zapomnieć, bo potykali się o
własne nogi. Jest też Peter Crouch, który łączy wszystkie te cechy,
dodając dużą dawkę humoru i dystansu do siebie. No i wreszcie – są
tacy, o których pamiętamy dzięki naklejkom Panini.
Każdy z nas miał (lub ma) jakiegoś zawodnika, którego mało kto
kojarzy, ale my znamy doskonale, bo na sto kupionych naklejek, co
najmniej pięć było z nim. Swoją drogą – podobno wszystkich
naklejek produkuje się dokładnie tyle samo, aczkolwiek nie chce mi
się w to wierzyć. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto bez
problemów i irytacji traﬁł na ukochanego piłkarza.
Poza tego typu przypadkami jest też trzech gości, których Panini
samo postanowiło upamiętnić. Dwóch świadomie, jednego chyba
nie do końca.
Zacznijmy więc od tego ostatniego. Włoska ﬁrma naklejki z
piłkarzami zaczęła wypuszczać w obieg już w latach 60., wydając
pierwszy album w sezonie 1961/62. W 1970 roku albumy te nazwano
L’Almanacco Illustrato del Calcio Italiano, czyli Ilustrowany
Przewodnik po Włoskim Futbolu. W tym samym roku zresztą, po raz
pierwszy, w Modenie postanowiono sięgnąć po mistrzostwa świata,
wychodząc z naklejkami poza Italię i sprzedając je w innych krajach.
Całkiem niedawno kompletny album z meksykańskiego turnieju
sprzedano na aukcji za ponad 5000 funtów. Cenę zapewne nieco
podbił fakt, że podpisał go Pelé, ale i tak liczę, że za kilka dekad trochę
na tych naklejkach z mistrzostw w Rosji zarobię.
Ale co z gościem, o którym wspominałem? Otóż zwie się Bruno
Bolchi, w 1961 roku był kapitanem Interu i… mało kto dziś go pamięta.
A to właśnie jego podobiznę miała na sobie pierwsza w historii
ﬁgurina, jak we Włoszech zwie się te naklejki. Mimo że zdarzyło mu
się wygrać z mediolańskim klubem Serie A i Puchar Mistrzów, to
wielkiej kariery nie zrobił. Później pograł jeszcze w Veronie,
Atalancie i Torino. Międzynarodowy rozgłos zdobył inaczej, zupełnie

przypadkowo. Jeśli jeszcze nie pojechał do Modeny z butelką wina i
podziękowaniami, powinien to zrobWspominałem o pierwszym

i rozwoju wydawnictwa brali udział dwaj byli pracownicy Panini,
którzy odeszli z ﬁrmy, gdy ta została wykupiona przez Maxwell
Corporation. Zwali się Peter Dunk i Kelvyn Gardner. We Włoszech
zasiadali na całkiem wysokich stanowiskach, doskonale
orientowali się więc w rynku, znali też tajniki produkcji i sprzedaży.
Późniejszy sukces ich naklejek tylko to potwierdził.
W tamtych latach Panini zmuszone było do różnych kombinacji –
widać to choćby po albumach z wielkich imprez. Jeśli macie jakiś z
przełomu wieków, to przypatrzcie się innym reprezentacjom, a
potem otwórzcie go na kadrze Anglii. Powinna wyglądać zupełnie
inaczej, tak, żeby uniknąć pokazania czegokolwiek, czego
pokazywać nie można było, ze względu na prawa, w których
posiadaniu był Merlin.
Nie zawsze się to jednak udawało – w 2003 roku Panini wydało
„Football 2003”, album, w którym znaleźli się też piłkarze i drużyny z
Premier League. Ups, wpadka. Merlin wciąż miał wszystkie prawa.
Album szybko wycofano ze sprzedaży. Dziś egzemplarze, które
przetrwały, osiągają ceny w okolicach 1000 funtów na eBayu.

Fot. Twitter @ﬁgurinepanini
albumie? Wspominałem. Na jego okładce znalazł się z kolei inny
piłkarz, którego nazwisko – będę szczery – musiałem wygooglować.
Dopiero wtedy okazało się, że przecież wiem kto to. Nils Liedholm,
szwedzki pomocnik, członek legendarnego trio „Gre-No-Li”,
trzykrotny mistrz Włoch z Milanem. Innymi słowy: gość z całkiem
niezłym CV. Najlepiej świadczy o tym fakt, że to jego, a nie rodowitego
Włocha, rodzina Panini wzięła na okładkę.
Wspomnieć wypada jeszcze Carlo Parolę. Od razu odpowiem: nie, to
nie od niego wzięło się stwierdzenie „zagiąć parol”. Zmarły w 2000
roku Włoch to legenda Juventusu. Do historii przeszło jego zdjęcie,
gdy nożycami składa się do… wybicia piłki z własnego pola karnego.
Czemu taka fotograﬁa stała się ikoniczna? Bo na każdej saszetce
piłkarskich naklejek Panini, jaką będziecie mieli w rękach,
zobaczycie właśnie sylwetkę Włocha, właśnie z tamtej chwili. Kilka
lat temu swoistego rodzaju follow up do Paroli zrobił nawet Francesco
Totti.
Anglia
Wiem, że w sumie mało nas obchodzi to, co działo się z naklejkami
Panini u Anglików, wystarczy, że są u nas i możemy je kupować. Ale to
ciekawa sprawa, więc zahaczmy i o nią. Okazuje się bowiem, że, ze
względu na europejskie prawo, po raz pierwszy naklejki zawitały tam
dopiero w roku 1978. I od razu zrobiły ogromny szum, a dzieciaki na
podwórkach wpadły w kolekcjonerski szał (czym zresztą nie różniły
się od dzieciaków w innych częściach świata).

Pikanterii temu wszystkiemu dodaje fakt, że duży udział w założeniu

Podkreślam jednak słowo „jeszcze”.
Więcej!
W każdym aspekcie. Większa sprzedaż, więcej naklejek, więcej
pieniędzy za paczkę. Więcej wszystkiego. Od 1970 roku koszty
wypełnienia albumu znacznie się podniosły. Wpływ na to mają
zwiększające się ceny, ale też prosta matematyka: w pierwszych
albumach większe drużyny dostawały miejsce na czternastu
zawodników, słabszym ekipom dawano na dziesięciu. Australia w
1974 roku musiała radzić sobie z siedmioma. Choć w sumie to
całkiem dobre usprawiedliwienie na słabe wyniki: „Graliśmy 7 na 11,
tylko tylu piłkarzy znaleźliśmy w całym kraju, jak mieliśmy wygrać?
Nie wierzycie? A mam wam pokazać album Panini?”.
Teraz każdy z krajów dostaje dwadzieścia naklejek. Logo federacji,
zdjęcie drużynowe i osiemnastu piłkarzy. Tak to wygląda przy okazji
rosyjskiego mundialu. Dorzućmy fakt, że ekip na mistrzostwach jest
coraz więcej, że Panini dokłada też dodatkowe naklejki – stadiony,
legendy, logo FIFA (od 2006 roku światowa federacja i włoska ﬁrma
oﬁcjalnie współpracują ze sobą) – to wszystko zebrane do kupy daje
całkiem niezły wynik. Według wyliczeń, nawet bez mundialowych z
tego roku, gdyby rozłożyć wszystkie sprzedane przez Panini
naklejki w ładnym, zgrabnym rzadku, sięgnęłyby one do Księżyca.
Czyli całkiem daleko.
Inne wyliczenia poczynił przed Euro 2016 pewien mądry
matematyk. Okazuje się, że, bez wymieniania się naklejkami, wydać
trzeba ok. 374 funtów na skompletowanie albumu. Nie przeliczajcie
tego na złotówki, bo zasłabniecie. Tegoroczny, na mundial w Rosji,
podbija te koszty do… 773 funtów. W sumie przestajemy się dziwić,
że rodzice wyklinają Włochów. W 1970 roku album miał 250 naklejek.
Te w dzisiejszych czasach niebezpiecznie zbliżają się do 700, a za
rogiem czyha rozszerzenie mistrzostw świata…
Mimo tego, zebranie całego albumu bez wymian, wydaje się
praktycznie niemożliwe. Panini pozwala też, na swojej stronie,
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I tak to sobie trwało, jak w każdym innym miejscu na świecie. Aż do
momentu, gdy na Wyspach pojawił się Merlin. Nie, nie ten od króla
Artura. Tak nazwano tamtejsze wydawnictwo, założone w roku 1989,
które szybko przejęło prawa do wydawania naklejek o tamtejszej
lidze. Wiecie, oﬁcjalne herby, loga, cała reszta. Coś jak różnica
pomiędzy FIF-ą a PES-em. W 1995 roku Merlin otrzymał nawet
nagrodę dla „najszybciej rozwijającej się prywatnej ﬁrmy w Anglii”.

A jeśli ktoś chciałby przeczytać o naklejkach jeszcze więcej, to
również powinien skierować swój wzrok w stronę Wysp. To tam
wydano książkę „Stuck on You: The Rise & Fall… & Rise of Panini
Stickers”. Według danych z serwisu Amazon jej sprzedaż tuż po
tym, jak się ukazała, była lepsza od biograﬁi Arsène’a Wengera czy
José Mourinho. Sam nie miałem jeszcze okazji jej czytać.
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kupować pojedyncze naklejki, więc to również jedna z opcji na
uciułanie wszystkich. Znajdziecie tam egzemplarze dla każdego
albumu, jaki powstał w danym roku, a tych jest całkiem sporo (nawet,
gdy mowa tylko o piłkarskich), bowiem Włosi produkują już nie tylko
na własny rynek i wielkie imprezy. Sprzedają w 125 krajach, w wielu
z nich wydając też osobne albumy związane z tamtejszymi ligami,
choćby w Polsce. Wyobraźcie sobie, że próbujecie zebrać to
wszystko. Mission impossible?
Cóż, jest ktoś, kto podejmuje się tego co roku.

mu aktualnie Internet – wymiany trwają kilka minut, kiedyś
zajmowały tygodnie. Przegląda też aukcje internetowe, szuka
rzadkich naklejek i albumów. Na razie udaje mu się zbierać
wszystkie piłkarskie naklejki, jakie Panini wypuszcza. Sam zdaje
sobie sprawę, że to „szalona praca”, ale kontynuuje ją. I ja to
podziwiam.
O naklejkach dałoby się pewnie opowiedzieć znacznie więcej.
Polecam wyszukać kilka ﬁlmów na YouTubie, które są naprawdę
interesujące, choćby „Got, Got, Need! The Story of Panini Stickers”.
Na koniec zostawię was z jednym, moim ulubionym, cytatem z
Gianniego. I pójdę wkleić kolejną porcję naklejek z mundialu w
Rosji. Kolekcja sama się nie zbierze.
„W co naprawdę wierzę, to to, że ulubiony album, to zawsze ten,
którego nadejścia spodziewasz się jutro. Otwieranie paczki, w której
jest, to wielka niespodzianka i radość”.

Uzależniony
Gianni Bellini ma ﬁoła, pasję, hobby – nazywajcie to, jak tylko
chcecie. Pewnie się z wami zgodzi. Zbiera wszystkie piłkarskie
naklejki, wydawane przez Panini. Na razie powstrzymuje się przed
sięganiem do innych sportów. Jego kolekcja liczy sobie dobrze
ponad 3000 albumów. Ma pierwszy z nich, ten z sezonu 1961/62, ma
album z Meksyku 1970, ma „Football 2003”. Wszystkie, rzecz jasna,
wypełnione. Łącznie daje to ponad milion naklejek. Część z nich
musiał wklejaćstarą metodą, kiedyś robiło się to bowiem na klej, nie
wystarczyło oderwać papierka z tyłu. Kilka lat temu prezentował
całą kolekcję na zorganizowanej przez siebie wystawie.
Gianni zbierać naklejki zaczął, gdy miał 19 lat. Teraz liczy ich sobie
ponad 50, ma żonę i dzieci, ale pasja kolekcjonera w żadnym razie w
nim nie wygasła – wręcz przeciwnie. Każdy album musi być jego.
Nawet różne wydania tego samego – zależnie od kraju, w którym
album się pojawia – stara się zebrać do kupy. Trochę ułatwia mu
sprawę to, że pochodzi z Modeny, a siedzibę ﬁrmy ma tak naprawdę
za rogiem, ale i tak wydawanie niespełna 4000 funtów rocznie
wydaje nam się szaleństwem.
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„Tak, wydałem większość swoich pieniędzy na tę kolekcję, ale tego
nie żałuję. Naklejki to nie tylko sport, naklejki to pewna kultura. Mam
pasję ucznia, to ona sprawa, że czuję się młodo” mówi Gianni. Pytany
o to, jak reaguje na jego pasję rodzina, odpowiada po prostu: „Mają
nogi, mogą uciec. Ja wezmę albumy”. Wydaje się jednak, że na razie
Gianni może na nich liczyć, bo żona Włocha cieszy się po prostu, że
ten robi to w domu, dodając: „Nie chodzi do barów, żeby grać, a to
oznacza, że mogę go kontrolować”. Oczywiście nie w znaczeniu
dosłownym, podejrzewałbym raczej, że chodzi o to, by Gianni nie
sprzedał domu kosztem rzadkiego albumu.
„Kolekcja jest warta naprawdę wiele, ale dla mnie ma wartość
sentymentalną i drugą, spowodowaną wysiłkiem, jaki stał za jej
skompletowaniem. To inwestycja w przyszłość. Mam nadzieję, że
mój wnuk będzie kontynuował pracę nad nią”. W zbieraniu pomaga
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018 ¡Olé! Magazyn i Le Ballon

Rosja

Россия

Rossijskij futbolnyj sojuz
Rok założenia federacji: 1912
Ranking Fifa: 70
4-2-3-1

10
Smołow

18

15

Żyrkow

Miranczuk

ИГРАЙ С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ
Graj z otwartym sercem

17

Sukcesy Reprezentacji

Gołowin

11

7

Zobnin

Kuzjajew

13

2

Kurdiaszow

Fernandes

14

4

Granat

Ignaszewicz

1
Akinﬁejew

MOCNE STRONY
Pozycja gospodarza
Własne mury zawsze są dużym atutem na
mundialu. Dla Rosjan gra przed własną
publicznością będzie dużym plusem. Czy jednak
zdołają go wykorzystać?

Doświadczenie i młodość
Młodzi kreatywni zawodnicy jak Gołowin czy
Miranczuk są w stanie przechylić szalę
zwycięstwa na rzecz swojej drużyny. Dobrze
obsadzona bramka, z doświadczonym Igorem
Akinﬁejewem.

SŁABE STRONY
Bardzo słaba formacja obronna
Obrona reprezentacji Rosji pozostawia wiele do
ż yc ze n i a , w k a d r ze b r a k d e fe n s y w n e g o
pomocnika z prawdziwego zdarzenia, stąd brak
odpowiedniego zabezpieczenia na tyłach
gospodarza turnieju.
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Gubienie założeń taktycznych
Drużyna nie jest ułożona taktycznie, nowy
system był testowany dopiero na dwa tygodnie
przed mundialem. Kreowanie zbyt małej liczby
szans bramkowych i wykończenie dające wiele
do życzenia.
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: 1966 *
Mistrzostwo Europy: 1960*
Finał ME: 1964*, 1972*, 1988*
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: 1956*, 1988*
Występy na MŚ: 1958*, 1962*, 1966*, 1970*, 1982*, 1986*, 1990, 1994, 2002, 2014,
2018

Ciekawostki
24 kwietnia swoją premierę miał ﬁlm „Trener” z Daniłą Kozłowskim
w roli głównej. Opowiada on o piłkarzu reprezentacji Rosji, który
w decydującym momencie zmarnował rzut karny. Ogromna krytyka po
tym spotkaniu sprawia, że zawodnik decyduje się na zakończenie
kariery i zostaje trenerem Meteora – drużyny z prowincji i wraz z nią
wraca na szczyt. Film został świetnie odebrany w Rosji, zwłaszcza przez
czynnych zawodników, gdyż pokazuje wiele niuansów z piłkarskiego
życia. Warto dodać, że konsultantem w obrazie był były trener CSKA
i Hull City, Leonid Słucki, zaś na jeden z plenerów został wykorzystany
stadion i infrastruktura Krasnodaru, która na mundialu 2018 zostanie
wykorzystana przez reprezentację Hiszpanii. Najpopularniejszym
ﬁlmem o podobnej tematyce jest jedna nadal „Okolofutbola” dotyczący
tematyki zagorzałych kibiców, w tym wypadku moskiewskiego
Spartaka. Obecnie trwają pracę nad drugą częścią, chociaż idą jak po
grudzie z powodu problemów ﬁnansowych – powstała nawet oﬁcjalna
zbiórka, o której wsparcie apelowali aktorzy występujący w ﬁlmie.

Opracowanie : Katarzyna Lewandowska

Najwięcej występów:
Siergiej Ignaszewicz (121 występów)

Najwięcej goli:
Aleksandr Kierżakow (30 bramek w 91 występach)

Najwyższa wygrana w historii: 7:0 z Liechtensteinem (08.09.2015) | Najwyższa porażka w historii : 1:7 z Portugalią (13.10.2004)
Katarzyna Lewandowska

N

W Rosję można tylko wierzyć

ie chcę rozmawiać o długoterminowych perspektywach.
Jak wiecie, rosyjski zespół tylko raz w historii wszedł do
turniejowej fazy play-off.. Nasze zadanie jest jasne,
podobne do tego, które mają wszystkie inne zespoły.
Musimy iść krok po kroku”.

Tak Stanisław Czerczesow komentuje szanse Rosjan. To podejście
dość ostrożne i słusznie, jeśli wziąć pod uwagę wszystko co spotkało
kadrę w ostatnim czasie.
Nie były to problemy – nie według selekcjonera. Były tylko
pytania, na które trzeba znaleźć odpowiedzi. Niestety trudno
powiedzieć, że je otrzymał. Sparingi z silnymi rywalami takimi jak
Brazylia czy Francja uwidoczniły przede wszystkim różnicę klas
między zespołami. Zwłaszcza jeśli chodzi o formację defensywną,
która wywołuje u trenera największy ból głowy – na zero z tyłu
reprezentacja zagrała ostatnio jedynie z Nową Zelandią w Pucharze
Konfederacji i Węgrami, zaś kontuzje dwóch najlepszych
dostępnych środkowych obrońców, tj. Wiktora Wasina z CSKA
i Georgiego Dzikiiji ze Spartaka wywołały wątpliwości, czy dalsza
gra systemem 3-5-2 ma sens. Dlatego na przedmundialowym
zgrupowaniu reprezentacji w Austrii, Czerczesow zaczął testować
intensywniej taktykę z czterema obrońcami. Zresztą urazy to
prawdziwa plaga – oprócz wspomnianego dwojga zawodników,
więzadła zerwał ważny dla reprezentacji napastnik, Aleksandr
Kokorin, a większe i mniejsze urazy trapiące Rusłana Kambołowa
sprawiły, że Czerczesow był zmuszony powołać awaryjnie weterana,
38-letniego Siergieja Ignaszewicza. Innych środkowych obrońców,
na poziomie choćby zbliżonym do reprezentacyjnego, nie ma

Nad Rosją ciąży niebywała presja związana z pozycją
gospodarza wielkiego turnieju. I chociaż los uśmiechnął się do nich,
wrzucając im do koszyka potencjalnie słabszy Egipt i Arabię
Saudyjską, to i tak rosyjscy kibice wątpią w to, że uda się wypełnić
plan minimum jakim jest wyjście z grupy. W reprezentacji nie ma
gwiazd, ale jest kilku zawodników, którzy dzięki dobrej grze
w klubach albo już zwrócili, albo dopiero mają zwrócą uwagę
piłkarskiego świata. Siłą ataku jest Fiodor Smołow, w środku
świetnie wyszkolony taktycznie, kreatywny i zadziorny Aleksandr
Gołowin, jest też nadal piekielnie szybki Jurij Żyrkow oraz
obdarzony świetną lewą nogą i błyskiem Aleksiej Miranczuk.
W składzie brakuje jednak defensywnego pomocnika
z prawdziwego zdarzenia, gdyż Roman Zobnin dopiero oswaja się
z typowo defensywnymi zadaniami. Igor Denisow, tegoroczny
mistrz kraju z Lokomotiwem, spełniałby potrzebne warunki, jednak
po poważnym konﬂikcie sprzed lat z Czerczesowem nie mógł liczyć
na powołanie.
Selekcjoner nie ma jednak pomysłu na wyżej
wymienionych. Brakuje stylu, taktycznego ułożenia, wyznaczenia
piłkarzom ram zadań na boisku oraz tak zwanej chemii. Coś zgrzyta,
Czerczesow wciąż uspokaja, że wszystkie błędy zostaną usunięte –
od tych związanych ze złym ustawieniem, po kiepskie wykończenie
akcji ofensywnych. Powtarza to jednak nieprzerwanie już od 7
października 2017 roku. Od tego czasu reprezentacja nie wygrała ani
jednego meczu i nic nie zmieniło się na lepsze. Stara prawda,
mówiąca o tym, że w Rosję można tylko wierzyć, wciąż jest aktualna.
I tylko ona daje nadzieję, że rosyjski gospodarz nie zakończy
imprezy przed czasem. Tak w końcu nie wypada.

Mundial 2014
Faza Grupowa

Puchar Konfederacji

GRUPA H
1:1 Korea Południowa (Cuiaba, 18.06)
0:1 Belgia (Rio de Janeiro, 22.06)
1:1 Algieria (Kurytyba, 26.06)

GRUPA B
Rosja - Nowa Zelandia (17.06. 2017) 2:0
Rosja - Portugalia (21.06. 2017) 0:1
Rosja - Meksyk (24.06.2017) 1:2

Rosja zajęła 3. miejsce w grupie

Rosja zajęła 3. miejsce w grupie

Sparingi w 2018
Rosja – Brazylia 0:3 (23.03.)
Rosja – Francja 1:3 (27.03.)
Austria – Rosja 1:0 (30.05.)
Rosja – Turcja 1:1 (05.06.)

Brak meczów eliminacyjnych do MŚ 2018 Gospodarz turnieju.
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Sankt Petersburg

Moskwa

Samara

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Igor Akinﬁejew

BR

32

CSKA Moskwa

105 (2004)

2014

12

Andriej Łuniow

BR

26

Zenit

3 (2017)

brak

20

Władimir Gabułow

BR

34

Club Brugge

10 (2007)

brak

2

Mario Ferndandes

PO

27

CSKA Moskwa

4 (2017)

brak

23

Igor Smolnikow

PO

29

Zenit

26 (2013)

brak

13

Fiodor Kudriaszow

ŚO

31

Rubin

18 (2016)

brak

3

Ilja Kutiepow

ŚO

24

Spartak

6 (2016)

brak

4

Siergiej Ignaszewicz

ŚO

38

CSKA Moskwa

121 (2002)

2014

5

Andriej Siemionow

ŚO

29

Achmat

6 (2014)

2014

14

Władimir Granat

ŚO

31

Rubin

12 (2013)

2014

11

Roman Zobnin

DP

24

Spartak

11 (2015)

brak

7

Daler Kuziajew

ŚP

25

Zenit

5 (2017)

brak

8

Jurij Gazinski

ŚP

28

FK Krasnodar

5 (2016)

brak

9

Ałan Dzagojew

ŚP

27

CSKA Moskwa

56 (2008)

2014

16

Anton Miranczuk

OP/PN

22

Lokomotiw

5 (2017)

brak

17

Aleksandr Gołowin

OP/ŚP

22

CSKA Moskwa

18 (2015)

brak

21

Aleksandr Jerochin

OP

28

Zenit

17 (2016)

brak

19

Aleksandr Samiedow

PN

33

Spartak

47 (2011)

2014

6

Dienis Czeryszew

LN

27

Villarreal

11 (2012)

brak

18

Jurij Żyrkow

LN/LO

34

Zenit

83 (2005)

2014

10

Fiodor Smołow

ŚN

28

FK Krasnodar

31 (2012)

brak

15

Aleksiej Miranczuk

ŚN/OP

22

Lokomotiw

17 (2015)

brak

22

Artiom Dziuba

ŚN

29

Arsienał Tuła

23 (2011)

2014

40

SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

28,3

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Fiodor Smołow
„Jestem gotowy na wyjazd do Europy. Ciekawie jest, mówiąc przenośnie, wyjść z ciepłej
kąpieli i spróbować czegoś nieznanego. To nowe doświadczenia, nowe emocje. Trzeba
opuszczać sferę komfortu! To czyni człowieka silniejszym" – te słowa dla magazynu
Championat pokazują, że Fiodor Smołow różni się mentalnością od rosyjskich piłkarzy,
którzy raczej niechętnie i dość rzadko próbują swoich sił w zachodnich klubach.
Dwukrotny król strzelców ligi rosyjskiej (w minionym sezonie wicekról z czternastoma
traﬁeniami na koncie), pokazuje także i swoją grą, że rodzima liga zrobiła się dla niego
zdecydowanie za ciasna. Zainteresowanie zagranicznych klubów staje się coraz
większe – dał się zauważyć chociażby w sparingowym meczu Rosji z Hiszpanią, kiedy
to zdobył przepiękne dwie bramki. Po tym błysku hiszpańska „Marca” umieściła go na
liście stu najlepszych zawodników świata, a na stole pojawiła się oferta z Anglii czy
Chin. Tę drugą, intratną, odrzucił bez wahania, gdyż, jak powiedział, nie był gotowy
porzucić marzeń dla pieniędzy. Smołow to napastnik kompletny. Ambitny, dobrze
zbudowany, jest w stanie sam wykreować sobie sytuację, a gdy trzeba wspomaga grę
defensywną. Jest skuteczny, zaś samo wbicie piłki do siatki napędza go do jeszcze
lepszej gry. I to właśnie w nim Rosjanie upatrują największą nadzieję na pomoc
w uniknięciu kompromitacji, zwłaszcza w obliczu poważnej kontuzji drugiego
najlepszego rosyjskiego strzelca – Aleksandra Kokorina z Zenitu, z którym pierwotnie
miał grać w parze. Smołow ma też wyraźnie zarysowane cechy lidera, jest zresztą
wicekapitanem reprezentacji. Oprócz umiejętności czysto piłkarskich cechuje go
wysoki poziom inteligencji. Mówi perfekcyjnie po angielsku i może pochwalić się
nieprzeciętną znajomością literatury. Jego ulubionym dziełem jest „Boska komedia”
Dantego oraz utwory rosyjskich gigantów literatury, z Dostojewskim na czele. Nie
pogardzi też ulubioną rozrywką zawodników Sbornej jaką jest komputerowa rozgrywka
popularnego Counter Strike’a. W końcu każdy sposób na poćwiczenie celności i reﬂeksu
jest dobry.

Trener

Kapitan

Igor Akinﬁejew

Stanisław Czerczesow
Smycz Legii, negacja istnienia niektórych słów
z „problemem” na czele oraz twarda ręka to to,
z czym najbardziej nam się kojarzy. Selekcjoner
reprezentacji Rosji osiągnął największe sukcesy
właśnie z polskim klubem i na każdym kroku
okazuje przywiązanie do warszawskiego klubu.
Osetyńczyk nie należy jednak do ulubieńców
Rosjan i niewielu wierzy w to, że wyprowadzi
reprezentację z grupy, która wcale nie wydaje się
grupą śmierci. W pozyskaniu szerszej sympatii
przeszkadza mu przede wszystkim jego upór do
rozwiązań niekoniecznie sprawdzających się czy hardość, która
przełożyła się na reprezentacyjne powołania (a raczej ich brak). Zamyka
TOP 5 najlepiej opłacanych szkoleniowców na mundialu - jego zarobki
ponoć wynoszą 2,5 mln euro. Na pewno znajduje się na liście tych
najbardziej charyzmatycznych szkoleniowców, jacy zawitają w Rosji.

Igor Akinﬁejew to prawdziwy weteran
rosyjskiej reprezentacji. Występuje
w niej od czternastu lat, od piętnastu
broni barw moskiewskiego CSKA.
Nagrodę imienia Lwa Jaszyna, która
otrzymują najlepsi bramkarze ligi
rosyjskiej otrzymał już po raz dziesiąty
w k a r i e r z e . To b e z w ą t p i e n i a
u l u b i e n i e c r o s y j s k i c h k i b i c ó w.
Członek „brązowej” ekipy z EURO 2008
roku wciąż jest podstawowym golkiperem i nic nie
wskazuje na to, że w najbliższych latach się to zmieni.
Akinﬁejew swoim doświadczeniem i podejściem, że
„zagrożenia pod bramką należy się spodziewać także od
swoich” jest prawdziwą ostoją drużyny. Słynie z bardzo
dobrego ustawienia, odwagi i ratowania zespołu
w największych tarapatach.
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Arabia Saudyjska Саудовская Аравия

Saudi Arabian Football Federation
Rok założenia federacji: 1956
Ranking Fifa: 67
4-2-3-1

9
Bahebri

ﻓرﺳﺎن اﻟﺻﺣراء

18

19

Al-Dawsari

Al-Muwallad

Rycerze pustyni

16

Sukcesy Reprezentacji

Al-Mogahwi

15

7

Al-Khaibri

Al-Faraj

2

6

Al-Harbi

Al-Breik

23

4

M. Hawsawi

Al-Bulaihi

1
Al-Mayouf

MOCNE STRONY
Uduchowienie
Zdecydowanie nie jest trudno zmotywować piłkarza
Arabii Saudyjskiej – zwykle przed meczem widać po nich,
że nie wychodzą na kolejne spotkanie piłkarskie. Rutyna
nie daje o sobie znać – chyba, że jest ono wyłącznie
towarzyskie.

Ładne stroje
Tak – z futbolem nie ma to zbyt wiele wspólnego.
Jednakże Arabia Saudyjska nie obﬁtuje aktualnie
w szereg dodatnich wartości, a że będą na boiskach
wyglądać niemal najlepiej... zawsze jakiś pozytyw!

SŁABE STRONY
Fizyczność
Piłkarze Arabii Saudyjskiej nie należą do najlepiej
zbudowanych. W starciu z napakowanymi jak kabanosy
Urugwajczykami przegrają już na pierwszym „bark
w bark”.

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: brak
Puchar Azji: 1984, 1988, 1996
Finał PA: 1992, 2000, 2007
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: brak
Występy na MŚ: 5

Ciekawostki
W Arabii Saudyjskiej czarownice są traktowane całkiem serio. Już sam
fakt, czy one istnieją jest kontrowersyjny. Do tego stopnia, że książki
o Harrym Potterze są całkowicie zakazane w tym kraju, a rząd prowadzi
politykę przeciwko czarownicom i ich czarom. Policjanci są skupieni na
ich łapaniu i przekazywaniu odpowiednim służbom, a za to puszcza oko
sprawcom „chodnikowego narciarstwa”. Jest to sposób jazdy
samochodem na dwóch kołach (lewych lub prawych) i utrzymywanie w
ten sposób równowagi w trakcie jazdy. Saudyjczycy traktują to nawet
jako sztukę. A skoro już jesteśmy przy samochodach – od niedawna
saudyjskie władze zaczęły wydawać kobietom prawo jazdy. Wcześniej
było to karygodnie zakazane kobietom, które w monarchii absolutnej
Króla Salmana ibn Abda nie mogły siadać za kółkiem. Nadszedł jednak
czas, gdy presja liberalizacji prawa dopadła nawet do bólu
konserwatywną Arabię Saudyjską.
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Niska jakość
Arabia Saudyjska to „Al-”e zespół! Głównie dlatego, że
każdy z nich gra w jakiejś drużynie z właśnie takim
przedrostkiem, co oznacza, że na co dzień nie ma
większej styczności z naprawdę jakościowymi rywalami.

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Przemysław Kasiura

Najwięcej występów:
Mohamed Al-Deayea (178 występów)

Najwięcej występów na MŚ: Mohamed Al-Deayea
(10 występów na MŚ: 1994, 1998, 2002)

Najwyższa wygrana w historii: 10:0 z Timorem Wschodnim (2015) | Najwyższa porażka w historii : 0:13 z ZEA(1961)
Przemysław Kasiura

G

Trenerska ruletka

dyby spojrzeć wyłącznie na wyniki eliminacji do
mundialu, można by było domniemać, że Arabia
Saudyjska może nieźle namieszać w głównym turnieju.
Jednakże to, co wydarzyło się w trakcie przygotowań,
przyprawia o ból głowy niejednego saudyjskiego kibica.

Arabia Saudyjska awansowała na Mistrzostwa Świata dzięki
zwycięstwu w drugiej rundzie eliminacyjnej (nie przegrywając
w grupie ani jednego spotkania) oraz dzięki zajęciu drugiego miejsca
w trzeciej rundzie. W grupie ustępowali wyłącznie Japonii, ale
pokonali za to silną Australię (mimo remisu 2:2 i porażki 2:3). Potraﬁli
wygrać (1:0), ale też przegrać z Japonią (1:2). Mimo iż wszyscy
piłkarze Arabii Saudyjskiej grają w swoim kraju, nie można o nich
powiedzieć, że reprezentują wyłącznie krajowe umiejętności. Być
może „sponsorowane” wypożyczenia w La Liga sprawiły, że co nieco
podpatrzyli od hiszpańskich kolegów?
W trzeciej rundzie eliminacyjnej bardzo dobrze radził sobie
Nawaf Al-Abed, jednakże po kontuzji pachwiny nie zdołał wrócić do
pewnej sprawności i trener Juan Antonio Pizzi nie powołał go do
kadry. A skoro jesteśmy już przy szkoleniowcu, warto dodać, że
hiszpański były zawodnik jest trzecim z kolei od momentu...
awansowania na Mundial. Bert van Marwijk, ojciec sukcesu Arabii
Saudyjskiej, odpowiedzialny za pierwszy awans po MŚ w 2006 roku,
został zwolniony. Za niego poproszono Edgardo Bauzę, który
trenował drużynę wyłącznie w... pięciu meczach towarzyskich.
Zwolniono go również i od tego momentu dowódcą jest były
szkoleniowiec Chile. Jeśli cierpliwość władz Piłkarskiej Federacji
Arabii Saudyjskiej nadal pozostanie taka sama, to po inauguracyjnej
porażce z Rosją dojdzie do kolejnej zmiany warty?

Najczęściej stosowana taktyka Saudyjczyków to 1-4-3-3 lub
1-4-2-3-1. Niezagrożony napastnik – Al Sahlawi – zapewne bez
wątpliwości będzie dzierżył miano głównego atakującego.
Ustawienie 1-4-3-3 pojawiło się w łącznie w trzech meczach
towarzyskich, przygotowujących Arabię do Mundialu. Bilans? 0-1-2.
Owszem, rywale byli bardzo wymagający, bo remis udało się ugrać
z Ukrainą, a porażki doznano w konfrontacji z Belgią i Włochami.
Jednakże grając taktyką 1-4-2-3-1 i mając dwóch defensywnych
pomocników , trzech środkowych i jednego napastnika można
naprawdę zdziałać wiele. W tej kombinacji udało się wygrać
z Mołdawią (3:0), przegrać sromotnie z Irakiem (1:4) oraz wygrać
z Algierią (2:0) i na końcu przegrać z Peru (0:3). Oczywiście są to
mecze towarzyskie i Pizzi w wielu z tych spotkań chciał
przetestować niejedno ustawienie oraz umiejętności piłkarskie
swoich podopiecznych. Nie ma jednak pewności jak Arabia
Saudyjska zagra na mundialu. Biorąc pod uwagę, że ma bardzo
trudną grupę, taktyka 4-2-3-1 wydaje się być najbardziej
asekuracyjna i minimalizująca szanse blamażu..
Nie tylko gospodarze będą stali na drodze do zwycięstwa
w grupie A, ale również silny Egipt i jeszcze silniejszy Urugwaj.
Trzeba powiedzieć wprost – byle ugrany punkt będzie można już
uznać za sukces i niespodziankę. Saudyjczykom brakuje jakości,
a na dodatek człowieka, który pociągnąłby zespół za uszy, gdy
przyjdzie trwoga. Dlatego – nawet jeśli na Mundialach dzieją się
cuda – trudno jest przewidzieć jakikolwiek optymistyczny
scenariusz dla Arabii Saudyjskiej.

Mundial 2006
Faza Grupowa
GRUPA H
2:2 Tunezja (Monachium, 14.06)
0:4 Ukraina (Hamburg, 19.06)
0:1 Hiszpania (Kaiserslautern, 23.06)
Arabia Saudyjska zajęła 4. miejsce w grupie.

Sparingi w 2018

Eliminacje do MŚ 2018
Arabia Saudyjska – Tajlandia 1:0 (1.09.2016)
Irak – Arabia Saudyjska 1:2 (6.09.2016)
Arabia Saudyjska - Australia 2:2 (6.10.2016)
Arabia Saudyjska – ZEA 3:0 (11.10.2016)
Japonia – Arabia Saudyjska 2:1 (15.11.2016)
Tajlandia – Arabia Saudyjska 0:3 (23.03.2017)
Arabia Saudyjska – Irak 1:0 (28.03.2017)
Australia – Arabia Saudyjska 3:2 (8.06.2017)
ZEA – Arabia Saudyjska 2:1 (29.08.2017)
Arabia Saudyjska – Japonia 1:0 (5.09.2017)
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Irak – Arabia Saudyjska 4:1 (28.02)
Ukraina – Arabia Saudyjska 1:1 (23.03)
Belgia – Arabia Saudyjska 4:0 (27.03)
Arabia Saudyjska – Algieria 2:0 (09.05)
Arabia Saudyjska – Grecja 2:0 (15.05)
Włochy – Arabia Saudyjska 2:1 (28.05)
Arabia Saudyjska – Peru 0:3 (03.06)
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Sankt Petersburg
Moskwa

Rostów

Wołgograd

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Abdullah Al-Mayouf

BR

31

Al-Hilal

10 (2013)

brak

22

Mohammed Al-Owais

BR

26

Al-Ahli

6 (2015)

brak

21

Yasser Al Mosailem

BR

34

Al-Ahli

32 (2007)

brak

6

Mohammed Al-Breik

PO

25

Al-Hilal

39 (2006)

brak

4

Ali Al Bulaihi

ŚO

28

Al-Hilal

3 (2018)

brak

23

Motaz Hawsawi

ŚO

26

Al-Ahli

17 (2013)

brak

5

Omar Hawsawi

ŚO

32

Al-Nassr

41 (2014)

brak

3

Osama Hawsawi

ŚO

34

Al-Hilal

134 (2007)

brak

2

Mansoor Al-Harbi

LO

30

Al-Ahli

39 (2006)

brak

13

Yasser Al-Shahrani

LO

26

Al-Hilal

36 (2012)

brak

18

Abdullah Al-Khaibari

DP

21

Al-Shabab

4 (2018)

brak

14

Abdullah Otayf

DP

25

Al-Hilal

15 (2012)

brak

15

Abdulmalek Al-Khaibri

DP

32

Al-Hilal

36 (2011)

brak

17

Taisir Al-Jassim

ŚP

33

Al-Ahli

131 (2004)

brak

16

Housain Al-Mogahwi

ŚP

30

Al-Ahli

17 (2012)

brak

12

Mohamed Kanno

ŚP

23

Al-Hilal

6 (2017)

brak

7

Salman Al-Faraj

ŚP

28

Al-Hilal

42 (2012)

brak

9

Hattan Bahebri

OP

25

Al-Shabab

4 (2017)

brak

8

Yahya Al-Shehri

OP

27

Al-Nassr

56 (2009)

brak

18

Salem Al-Dawsari

PN

26

Al-Hilal

32 (2011)

brak

19

Fahad Al-Muwallad

PN

23

Al-Ittihad

44 (2012)

brak

10

Mohammad Al-Sahlawi

LN

31

Al-Nassr

39 (2010)

brak

20

Muhannad Assiri

ŚN

31

Al-Ahli

18 (2010)

brak
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

28,1

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Mohammad Al-Sahlawi
Dwukrotnie najlepszy piłkarz I Ligi Saudyjskiej z sezonu 2013/2014 i 2014/2015. Wierny
swojemu krajowi jak mało któ... jak wielu piłkarzy saudyjskich. Karierę rozpoczął w AlQadisiya, gdzie spędził cztery lata, zagrał w 66 meczach i strzelił aż 31 goli. Do Al-Nassr
przeszedł w 2009 roku za... osiem mln dolarów. Mimo wszystko dopiero obecność
w tymże klubie spowodowała, że zaczął być dostrzegany również przez selekcjonerów.
Nic dziwnego – w 174 meczach strzelił aż 102 gole! Niewielu napastników, be względu na
obywatelstwo i ligę, może się pochwalić takim osiągnięciem.
W drodze na mundial strzelił kilka goli, a szczególnie w meczu przeciwko
Timorowi Wschodniemu. Zdobył pięć bramek, choć zarzuca się, że na tle takiego
przeciwnika nawet średniak ze związanymi oczami powtórzyłby ten wyczyn. Tak czy
owak – przyczynił się tym do historycznego, najwyższego zwycięstwa w historii
arabskiej reprezentacji – 10:0.
Poza tym w kadrze strzelał niemal wyłącznie przeciętnym zespołom. Jedynie
w swoim debiucie zdołał pokonać bramkarza Hiszpanii, traﬁając na 2:2 (mecz zakończył
się wynikiem 2:3). Popisywał się skutecznością przeciwko Kuwejtowi, Korei Północnej,
Palestynie, Malezji i innym zespołom o podobnej wartości. Nic szczególnego, ale...
jednak! Bo przecież w ostatnich latach Saudyjczycy nie mieli takiej „dziewiątki”, która
poprowadziłaby ich do mistrzostw świata.
Trzeba jednak mieć Mohammada na oku, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy
skuteczność z I Ligi Saudyjskiej „włączy mu się” na mundialu. Od sezonu 2009/2010 tylko
dwukrotnie zszedł poniżej dziesięciu goli w jednym sezonie, najlepszy okres mając
między 2011 a 2015 rokiem. Wówczas na kolejno 29, 31, 26 i 36 meczów traﬁł 17, 14, 18 i 25
razy do siatki rywali. Wynik co najmniej imponujący.
Czy to wystarczy? Być może, choć trzeba jednak wziąć pod uwagę, że po drugiej
stronie barykady silni rywale z Rosji, Egiptu i Urugwaju. A to już jest zupełnie inna liga.
Zobaczymy, czy Al-Sahlawi wskoczy do niej bezboleśnie i utrzyma strzelecki rytm,
który bez wątpienia zabarwiłby rywalizację w tej grupie.

Trener

Kapitan

Osama Hawsawi

Juan Antonio Pizzi
Były zawodnik m.in. Barcelony, Valencii
i Teneryfy. Był szkoleniowiec Valencii (jedynie
przez pół roku w 2014), ale przede wszystkim
reprezentacji Chile, z którą zdobył Copa América
w 2016 roku. Przez 638 dni pełnienia funkcji
trenera rozegrał 31 meczów, zaangażował 43
graczy, wygrał z nimi piętnaście meczów, cztery
zremisował i aż dwanaście przegrał. Pomimo
o s i ą g n i ę c i a z w yc i ę s t w a w p re s t i żo w y m
latynoamerykańskim turnieju, zakończył swoją
przygodę w Chile w październiku 2017 roku.
Arabią Saudyjską dowodzi od 191 dni i rozegrał póki co osiem spotkań, co
zbyt optymistycznie nie rokuje. Bilans również nie jest póki co najlepszy: 32-3. Czy Pizzi, człowiek o wielu twarzach i ogromnym doświadczeniu,
zaskoczy kibiców na mundialu dobrym przygotowaniem taktycznym
swoich piłkarzy? Raczej jest to mało prawdopodobne.

Weteran reprezentacyjny i gwiazda
saudyjskiego futbolu. Wyróżnikiem
w jego portfolio jest czas spędzony
w Anderlechcie w 2012 roku . Biorąc
pod uwagę, jak wiele muzułmanów
z Bliskiego Wschodu znalazło swój
dom właśnie w stolicy Belgii, trzeba
jednak oddać Osamie, że przetarł szlak
swoim ewentualnym następcom.
W 2012 roku był jedynym kadrowiczem
grającym w Europie, zapisując się również w kartach
historii belgijskiej ekstraklasy i Anderlechtu jako pierwszy
Saudyjczyk w historii klubu i ligi. Wszystko wygląda
zacnie, ale gdy przyjrzymy się bliżej statystykom, to
dowiemy się, że w trakcie całego sezonu zagrał... zaledwie
raz. Za tu zupełnie inny status ma reprezentacji, dla której
rozegrał już ponad 130 spotkań.
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Urugwaj

Уругвай

Asociación Uruguaya de Fútbol
Rok założenia federacji: 1900
Ranking Fifa: 14
4-1-2-1-2

21

9

Cavani

Suárez

BRILLA EL SOL EN RUSIA, EL CIELO ES
TODO CELESTE
Słońce świeci w Rosji, a niebo jest całe jasnoniebieskie

10

Sukcesy Reprezentacji

De Arrascaeta

8

6

Nández

Bentacur

22

4

15

Cáceres

Varela

Vecino

2

3

Giménez

Godín

1
Muslera

Mistrzostwo świata: 1930, 1950
Finał mistrzostw świata: brak
Brąz mistrzostw świata: brak
Półﬁnał mistrzostw świata: 1954, 1970, 2010
Copa América: 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983,
1987, 1995, 2011
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: 1924 (złoto), 1928 (złoto)
Występy na MŚ: 13

MOCNE STRONY
Mocny atak
Cavani, Suárez, Stuani, Gómez… Każdy z nich ma za sobą
fantastyczny sezon, co sprawia, że wśród napastników
Urugwaj ma prawdziwe kłopoty bogactwa. Kto by nie
wybiegł na boisko, gole i asysty są praktycznie
gwarantowane.

Większa kreatywność
Urugwaj był znany do niedawna z opartej na sile i
przygotowaniu ﬁzycznym linii pomocy. Wraz z
pojawieniem się takich graczy jak Bentacur, Vecino i
Nández, twardy futbol odchodzi w zapomnienie na rzecz
bardziej europejskiej, technicznej piłki.

SŁABE STRONY
Brak doświadczenia
Stawianie na młodzież ma wiele zalet, ale dla wielu
powołanych piłkarzy nadchodzący mundial będzie
pierwszym w karierze. Brak doświadczenia na takim
poziomie może być kluczowy w decydujących
momentach.
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Rutyna na ławce
Pozycja Tábareza nie podlega większym dyskusjom, ale
gdy ktoś prowadzi reprezentacją od dwunastu lat, można
zastanawiać się, czy jest w stanie wymyślić jeszcze coś
nowego. Być może razem z odmładzaniem kadry
Urugwaj powinien zająć się także odświeżeniem myśli
szkoleniowej.
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Ciekawostki
Urugwaj ma bardzo dobry systemem edukacji. W 2009 roku prezydent
Tabaré Vázquez wprowadził w życie „Plan Ceibal”, mający za zadanie
zniwelować różnice społeczne i umożliwić równy dostępu do
materiałów dydaktycznych. Każde dziecko ze szkoły podstawowej,
niezależnie od budżetu rodziców, dostało własnego laptopa, którego
mogło zabierać do domu i na wakacje. Koszt produkcji urządzenia był
ekonomiczny i wynosił jedyne 100 dolarów. Przenośne komputery były
wyprodukowane ze specjalnego materiału, mającego za zadanie
ochronę urządzenia przed złamaniem i zalaniem. Dodatkowym
udogodnieniem była bateria ładowana światłem słonecznym i
nieograniczony dostęp do Internetu.
Jeżeli chodzi o dzieci, to w Urugwaju panuje też zwyczaj nadawania im
oryginalnych, a wręcz nawet dziwnych i krzywdzących imion. Dzieci
noszą imiona dyktatorów, projektantów (Christian Ramos Dior), a nawet
postaci z ﬁlmów i bajek. Przykładami mogą być takie imiona jak Tomás
Leche (dosłownie: pijesz mleko) czy Pascualina Fresca (to z kolei rodzaj
tarty ze szpinakiem podawanej na Wielkanoc).

Opracowanie : Kinga Wiśniewska, Marek Dubielecki

Najwięcej występów:
Maxi Pereira (124 występów)

Najwięcej występów na MŚ: Ladislao Mazurkiewicz
(13 występów na MŚ: 1966, 1970, 1974)

Najwyższa wygrana w historii: 9:0 z Boliwią (1927) | Najwyższa porażka w historii : 0:6 z Argentyną (1902)
Kinga Wiśniewska

T

Odpalić błękitną rakietę

o nie przypadek, że Eduardo Galeano, dziennikarz
z Montevideo napisał w jednej ze swoich książek:
„Wszyscy Urugwajczycy rodzimy się krzycząc gol,
dlatego jest taki hałas na porodówkach”.

Kraj liczący niewiele ponad trzy miliony mieszkańców tak mocno
pokochał sport przywieziony w XIX w. do portu w Montevideo przez
angielskich marynarzy, że zagościł on na stałe w sercach i
mentalności narodu. Piętnaście mistrzostw Ameryki Południowej,
dwa złote medale na igrzyskach olimpijskich, dwukrotny triumf w
Mistrzostwach Świata, te liczby mówią same za siebie. Triumfy
sprawiły, że Urugwajczycy po prostu oszaleli na punkcie futbolu.
Przed mundialem w Rosji tłumy kupują nowe plazmy w Multi Ahorro
Hogar, bo jak zapewnił właściciel, jeśli reprezentacja dojdzie do
półﬁnału, zwróci klientowi połowę pieniędzy, a jeśli wygra
mistrzostwa zapewnia 100% refundacji.
Gdyby Urugwaj leżał w Europie, to prawdopodobnie byłby
obok Hiszpanii, Anglii i Włoch jednym z liderów futbolowego rynku.
Kraj zajmujący niewielką powierzchnię kuli ziemskiej jest przecież
prawdziwą kopalnią talentów. Diego Forlán, Enzo Francescoli czy
Obdulio Varela to tylko kropla w morzu piłkarskich wirtuozów.
Problem w tym, że kraj jest niemal zdominowany przez dwa kluby
sportowe z Montevideo – Peñarol i Nacional, które nie mają ani
takiego budżetu jak europejskie potęgi, ani tak wysokiego dochodu
z transmisji telewizyjnych, jaki otrzymują choćby kluby z Primera
División, czy Premier League.
Nadzieją Urugwaju jest więc drużyna narodowa, która
w połowie XX wieku była piłkarską potęgą. Swoje światowe podboje

rozpoczęła w 1928 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, gdzie
zagrała jako pierwsza w historii drużyna z Ameryki Południowej i od
razu utarła nosa Europie, sięgając po złoto. Kolejny złoty medal
zdobyty na IO w Amsterdamie zaowocował zaszczytem organizacji
pierwszych Mistrzostw Świata, na których w ﬁnale, rozgrywanym
na wartym półtora miliona pesos Stadionie Stulecia, gospodarze po
decydującej bramce zdobytej w 89. minucie przez jednorękiego
Héctora Castro wygrali z Argentyną 4:2.
Urugwaj mógł osiągnąć na przestrzeni lat znacznie więcej,
gdyby nie nieustanne napięcie na linii z Europą, przez które w 1934
i 1938 roku Urugwajczycy odmówili startu w kolejnych rozgrywkach.
Największą sławę przyniosło Charrúas jednak słynne Maracanazo
na mundialu w Brazylii w 1950 roku, gdzie po strzale Alcidesa Ghiggii
nasi bohaterowie pokonali głównych faworytów imprezy –
gospodarzy. Sukcesy reprezentacyjne stopniowo przygasły, co
spowodowane było głównie problemami politycznymi. Brak
triumfów reprezentacyjnych nie przeszkodził jednak w kreowaniu
kolejnych topowych piłkarzy.
O dziwo, pomimo niezłego dorobku drużyny narodowej
i mocnego składu obecnej reprezentacji na czele z Cavanim,
Suárezem i Godínem, ekipy Tabáreza wcale się nie określa mianem
faworyta. Nawet w samym Urugwaju do szans na mistrzostwo
podchodzą raczej sceptycznie. O tym czy to tylko skromność, czy też
brutalna szczerość, dowiemy się dopiero w Rosji.

Mundial 2014
Faza Grupowa
Urugwaj - Kostaryka 1:3 (14.06)
Urugwaj - Anglia 2:1 (19.06)
Urugwaj - Włochy 1:0 (24.06)
Urugwaj zajął 2. miejsce w grupie
1/8 ﬁnału: Urugwaj - Kolumbia 0:2 (28.06)

Sparingi w 2018
Urugwaj – Czechy 2:0 (23.03)
Walia – Urugwaj 0:1 (26.03)
Urugwaj – Uzbekistan 3:0 (08.06)

Eliminacje do MŚ 2018
Boliwia – Urugwaj 0:2 (08.10.2015)
Urugwaj – Kolumbia 3:0 (13.10.2015)
Ekwador – Urugwaj 2:1 (12.11.2015)
Urugwaj – Chile 3:0 (17.11.2015)
Brazylia – Urugwaj 2:2 (25.03.2016)
Urugwaj – Peru 1:0 (29.03.2016)
Argentyna – Urugwaj 1:0 (01.09.2016)
Urugwaj – Paragwaj 4:0 (06.09.2016)
Urugwaj – Wenezuela 3:0 (06.10.2016)
Kolumbia – Urugwaj 2:2 (11.10.2016)
Urugwaj – Ekwador 2:1 (10.11.2016)
Chile – Urugwaj 3:1 (15.11.2016)
Urugwaj – Brazylia 1:4 (23.03.2017)
Peru – Urugwaj 2:1 (28.03.2017)
Urugwaj – Argentyna 0:0 (31.08.2017)
Paragwaj – Urugwaj 1:2 (05.09.2017)
Wenezuela – Urugwaj 0:0 (05.10.2017)
Urugwaj – Boliwia 4:2 (10.10.2017)
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Niżny Nowogród
Jekaterynburg
Samara
Rostów

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Fernando Muslera

BR

31

Galatasaray

96 (2009)

2010, 2014

23

Martín Silva

BR

35

Vasco da Gama

11 (2009)

2010, 2014

12

Martín Campańa

BR

29

Independiente

1 (2016)

brak

16

Maxi Pereira

PO

34

Porto

124 (2005)

2010, 2014

22

Martín Cáceres

PO

31

Lazio

75 (2007)

2010, 2014

4

Guillermo Varela

PO

25

Peńarol

3 (2017)

brak

3

Diego Godín

ŚO

32

Atlético Madryt

115 (2005)

2010, 2014

2

José Giménez

ŚO

23

Atlético Madryt

41 (2013)

2014

19

Sebastián Coates

ŚO

27

Sporting

30 (2011)

2014

13

Gastón Silva

LO

24

Independiente

17 (2014)

brak

14

Lucas Torreira

DP

22

Sampdoria

2 (2018)

brak

15

Matías Vecino

ŚP

26

Inter

21 (2016)

brak

6

Rodrigo Bentancur

ŚP

21

Juventus

6 (2017)

brak

8

Nahitan Nández

ŚP

22

Boca Juniors

11 (2015)

brak

OP

24

Cruzeiro

13 (2014)

brak

10 Giorgian De Arrascaeta
5

Carlos Sánchez

PN

33

Monterrey

34 (2014)

brak

20

Jonathan Urretaviscaya

PN

28

Monterrey

4 (2017)

brak

7

Cristian Rodríguez

LN

32

Peńarol

104 (2003)

2014

17

Diego Laxalt

LN

25

Genoa

5 (2016)

brak

9

Luis Suárez

ŚN

31

Barcelona

97 (2007)

2010, 2014

21

Edinson Cavani

ŚN

31

PSG

100 (2008)

2010, 2014

11

Cristhian Stuani

ŚN

31

Girona

40 (2012)

2014

18

Maxi Gómez

ŚN

21

Celta Vigo

4 (2017)

brak
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Średnia wieku:

27,7

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Luis Suárez
To, co siedzi w głowie Suáreza jest naprawdę jedną wielką zagadką. Miłość i piłka nożna
– te rzeczy sprawiają, że Urugwajczyk zachowuje się jakby był niespełna rozumu. Tak
było podczas Mistrzostw Świata w Brazylii w 2014 roku. Największym zagrożeniem
Urugwajczyka miała być wtedy świeżo zaleczona kontuzja, kiedy do ostatniej chwili
przed mundialem walczył aby być w pełnej dyspozycji. Faktycznie, jak się okazało
Suárez nie dokończył turnieju, ale to nie uraz pokrzyżował mu plany, zrobił to sam
zawodnik i to najgorszy możliwy sposób, gryząc w ramię Giorgio Chielliniego
i wystawiając swój wizerunek na pośmiewisko. To nie pierwszy taki występek chłopaka
z Salto, który był nawet posądzony o rasizm. O powody braku stabilizacji emocjonalnej
spytano wtedy babcię zawodnika, która przyczyn szukała w problemach rodzinnych
związanych z rozwodem rodziców i problemach alkoholowych ojca. Sam
zainteresowany po mundialu spędził sporo czasu na wizytach u psychologa.
Z drugiej strony warto znaleźć również zalety ognistego temperamentu piłkarza
Barcelony. Ta sama adrenalina, która pcha go do robienia głupstw, daje mu też
niesamowitą motywację do strzelania bramek. Charakteryzuje go bowiem niezwykła
determinacja i zaangażowanie. Jeśli strzeli jedną bramkę, to zawsze chce mieć ich na
swoim koncie jeszcze więcej. Dla reprezentacji gotowy jest zrobić wszystko i jak sam
twierdzi, im dalej mieszka od swojej ojczyzny, tym bardziej czuje się z nią związany, a
zgrupowania traktuje jako zjazd starych dobrych przyjaciół.
Najważniejszym momentem w jego karierze był transfer do Barcelony, w której
nareszcie mógł w pełni rozwinąć skrzydła i święcić największe triumfy. Może i sezon
2017/2018 nie był wybitny w jego klubowej karierze, ale to jego duet z Messim stanowił
nieodłączny element układanki Valverde i odegrał kluczową rolę przy zdobyciu
mistrzostwa. O ile więc w Rosji znów nie wywinie żadnego numeru, może bardzo
przydać się swojej reprezentacji nawet w zdobyciu mistrzostwa.

Trener

Kapitan

Diego Godín

Óscar Tabárez
Wielbiciel Che Guevary, były piłkarz i nauczyciel
wychowania ﬁzycznego reprezentację Urugwaju trenuje
już od 2006 roku. Po raz pierwszy stanowisko
selekcjonera objął jednak dużo wcześniej, bo w 1988 roku.
Po tym jak Urugwaj odpadł z mundialu we Włoszech w
1/8 ﬁnału i przegrał ﬁnał Copa América z Brazylią. El
Maestro przeniósł się do Europy, gdzie trenował włoskie i
hiszpańskie kluby. W międzyczasie, pomiędzy 1991 i
2005 rokiem przez reprezentację przewinęło się
kilkunastu selekcjonerów. Po tym jak Tabárez ponownie
objął stery La Celeste, drużyna powróciła na właściwe
tory i osiągnęła czwarte miejsce w Copa América 2007 i
w Mundialu w RPA 2010. Pomimo braku jakiegokolwiek znaczącego triumfu, gra
Charrúas zaczęła się podobać. Po puchar sięgnęli jednak dopiero w Copa América
2011. El Maestro budzi ogromny szacunek na całym świecie. Zarówno kibice jak i
piłkarze mocno wspierali go w jego walce z chorobą (zespołem Guillaina-Barrego). Z
taką drużyną, jaką obecnie posiada, jest w stanie sięgnąć nawet po mistrzostwo
świata.

To nie tylko kapitan. To lider, bohater i
żywa legenda. Godín jest dla
reprezentacji Urugwaju postacią
wręcz kultową. Charyzma, waleczny
charakter, perfekcyjne przygotowanie
ﬁzyczne i wysokie umiejętności,
dzięki którym jest jednym z
najlepszych stoperów na świecie. Nie
boi się nikogo i kiedy trzeba, nie stroni
od twardej gry, choć stara się nie
przekraczać granic fair play. Na boisku rządzi nie tylko
defensywą, ale i całym zespołem, zaszczepiając w nim
ambicję i nie pozwalając, by wiara i ambicja zgasła u
kolegów choćby na sekundę. Cztery lata temu jego gol w
meczu z Włochami dał awans do 1/8 ﬁnału. Teraz ponownie
ma być jedną z kluczowych postaci, która ma pomóc w
odniesieniu sukcesu na miarę możliwości Charrúas.
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Egipt

Египет

Egyptian Football Association
Rok założenia federacji: 1921
Ranking Fifa: 45
4-2-3-1

9
Mohsen

ﻟﻣﺎ ﻧﻘول اﻟﻔراﻋﻧﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﺗﻘوم ﺗﺳﻣﻌﻧﺎ

14

10

Sobhi

Salah

Kiedy mówisz o faraonach, świat musi wstać i słuchać

21

Sukcesy Reprezentacji

Trézéguet

17

8

Elneny

Hamed

13

7

Abdel-Shafy

Fathi

2

6

Gabr

Hegazi

1
El-Hadary

MOCNE STRONY
Mohamed Salah
Skrzydłowego Liverpoolu chciałby mieć w kadrze
prawdopodobnie każdy trener na świecie. 25-latek
stanowi o sile „Faraonów”.

Defensywa
Doświadczenie obrońców i bramkarza Egipcjan mogą
sprawić, że relatywnie trudno będzie zdobyć ich bramkę.
Ograni w Anglii Ali Gabr, Ahmed Elmohamady, Ahmed
Hegazy i wspierający ich Mohamed Elneny powinni
stwarzać wiele problemów napastnikom rywali.

SŁABE STRONY
Brak doświadczenia
W Pucharze Narodów Afryki Egipcjanie przez ostatnie
osiem lat zagrali tylko raz. Na mundialu nie było ich od
1990 roku. Większość obecnych reprezentantów nie ma
więc obycia z wielkimi imprezami.
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Uzależnienie od Salaha
Neutralizując Salaha rywale odbiorą Egiptowi większość
siły ognia. Obiecujący Ramadan Sobhi, Trezeguet,
Kahraba i Koka zbyt często są w kadrze obietnicami bez
pokrycia.

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: brak
Puchar Narodów Afryki: 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010
Finał PNA: 1962, 2017
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: brak
Występy na MŚ: 3

Ciekawostki
Egipt jest jednym z dwóch krajów leżących jednocześnie
w Azji i Afryce. Większość jego terytorium położona jest
w Afryce, ale półwysep Synaj geograﬁcznie należy już do
Azji. Dwie z 27 muhafaz (prowincji gubernatorskich)
położone są w Azji, a dwie są transkontynentalne. Takie
umiejscowienie geograﬁczne sprawia, iż Egipt ma
strategiczne znaczenie dla ekonomii Afryki i Azji
Zachodniej.
Drugim krajem, którego terytoria leżą w Afryce i Azji jest
Jemen. Niemal w całości umiejscowiony jest on na
Półwyspie Arabskim, ale do tego kraju należy również
Sokotra – mały archipelag składający się z czterech wysp na
Oceanie Indyjskim w pobliżu Rogu Afryki.

Opracowanie : Norbert Bandurski

Najwięcej występów:
Hosam Hassan (184 występy)

Najlepszy strzelec:
Ahmed Hassan (67 goli w 176 występach)

Najwyższa wygrana w historii: 15:0 z Laosem (1963) | Najwyższa porażka w historii : 3:11 z Włochami (1928)
Norbert Bandurski

W

Oczy na Salaha i bramkarza

25. minucie ﬁnału Ligi Mistrzów niemal ustała praca serc
ponad 90 milionom Egipcjan. Kiedy po starciu z Sergio
Ramosem urazu doznał Mohamed Salah, zrozpaczeni
mogli nie tylko fani Liverpoolu, ale też mieszkańcy tego
pustynnego państwa.

Skrzydłowy The Reds doznał wówczas kontuzji barku, co oznaczało
kilkutygodniową przerwę i walkę z czasem, by zdążyć na pierwszy
mecz mistrzostw świata. O tym jak ważnym jest piłkarzem dla kadry
może świadczyć, że egipski prawnik zapowiedział złożenie pozwu
przeciwko Ramosowi o wypłatę odszkodowania w wysokości
miliarda euro. Ponad 300 tysięcy osób podpisało zaś petycję o
ukaranie Hiszpana. I choć trudno posądzać kapitana Realu Madryt o
złe zamiary, to widać też strach Egipcjan o postawę reprezentacji
osłabionej brakiem Salaha. Straciłaby ona lidera kadry, który
sprawił, że Faraonowie wracają na mundial po 28 latach.
Większość obecnych kadrowiczów nie pamięta
poprzedniego udziału Egiptu w tej imprezie. Tym większa była więc
presja na Salahu w październikowym meczu z Kongiem. Najpierw
strzelił gola na 1:0, ale rywale wyrównali. W ostatniej minucie
doliczonego czasu gry Egipt miał jednak rzut karny. Salah podszedł
wówczas do piłki i utrzymał ciężar oczekiwań. Strzelając gola w tak
istotnym momencie wprawił naród w euforię zapewniając mu
awans na mundial.
Fani jednak będą się bacznie przyglądać również Essamowi
El-Hadary'emu. Bramkarz Faraonów w styczniu skończył 45 lat,
więc jeśli wystąpi w Rosji, to zostanie najstarszym piłkarzem w
historii mistrzostw świata o ponad dwa lata pobijając rekord Faryda
Mondragóna. I będzie to osiągnięcie tym większe, że Kolumbijczyk

wszedł przecież na boisko w końcówce meczu „o pietruszkę”
w ostatnim meczu fazy grupowej, a El-Hadary ma być pierwszym
bramkarzem Egipcjan.
On także miał być jednak zmiennikiem, ale skorzysta na
nieszczęściu kolegi – Ahmeda El-Shanawy'ego, który w kwietniu
zerwał więzadła krzyżowe. To nie pierwszy raz, gdy o El-Hadarym
będzie się mówić po urazach kolegów. El-Shenawy doznał kontuzji
także w pierwszym meczu ubiegłorocznego Pucharu Narodów
Afryki, co przy wcześniejszym urazie Shariffa Ekramy'ego sprawiło,
że doświadczony bramkarz mógł śrubować rekord czasu bez
puszczonego gola w PNA – licznik zatrzymał się na 682 minutach.
Historia El-Hadary'ego jest jeszcze bardziej imponująca,
gdy zauważymy z jakimi trudnościami musiał zmagać się na
początku kariery, gdy w czasach juniorskich ojciec wszelkimi
sposobami próbował odwieść go od pomysłu gry w piłkę. Najpierw
zadbał o to, by nikt syna nie woził na treningi i nie dawał mu
kieszonkowego na autobus, więc nastolatek za każdym razem
siedem kilometrów do miasta pokonywał pieszo. Innym razem na
jego oczach spalił mu bramkarski dres, by uświadomić mu, że nauka
jest ważniejsza od sportu. El-Hadary senior zaakceptował pasję
i zawód syna dopiero, gdy dzięki piłce nożnej mógł odbyć służbę
wojskową właśnie w zespole piłkarskim zamiast w koszarach.
Wbrew obawom seniora rodu, gra w piłkę daje Essamowi
przyjemność i pieniądze nawet w czasach, gdy do kadry traﬁają
rówieśnicy córki bramkarza.

Mundial 1990
Faza Grupowa
GRUPA F
1:1 Holandia (Palermo, 12.06)
0:0 Irlandia (Palermo, 17.06)
0:1 Anglia (Cagliari, 21.06)
Egipt zajął 4. miejsce w grupie

Sparingi w 2018

Eliminacje do MŚ 2018
Czad – Egipt 1:0 (14.11.2015)
Egipt – Czad 4:0 (17.11.2015)
Kongo – Egipt 1:2 (9.10.2016)
Egipt – Ghana 2:0 (13.11.2016)
Uganda – Egipt 1:0 (31.08.2017)
Egipt – Uganda 1:0 (5.09.2017)
Egipt – Kongo 2:1 (8.10.2017)
Ghana – Egipt 1:1 (12.11.2017)
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Portugalia – Egipt 2:1 (23.03.)
Egipt – Grecja 0:1 (27.03)
Kuwejt – Egipt 1:1 (25.03)
Egipt – Kolumbia 0:0 (1.06)
Belgia – Egipt 3:0 (6.06.)
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KADRA NA MUNDIAL 2018

Moskwa

Rostów

Wołgograd

Grozny

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Essam El-Hadary

BR

45

Al-Taawoun

157 (1996)

brak

16

Sherif Ekramy

BR

34

Al. Ahly

23 (2006)

brak

23

Mohamed El-Shenawy

BR

29

Al. Ahly

2 (2018)

brak

3

Ahmed Elmohamady

PO

30

Aston Villa

82 (2007)

brak

4

Omar Gaber

PO/DP

26

LA FC

22 (2011)

brak

7

Ahmed Fathi

PO

33

Al. Ahly

127 (2002)

brak

2

Ali Gabr

ŚO

29

West Brom

21 (2014)

brak

6

Ahmed Hegazy

ŚO

27

West Brom

44 (2011)

brak

15

Mahmoud Hamdy

ŚO

23

Zamalek

1 (2018)

brak

20

Saad Samir

ŚO

29

Al. Ahly

10 (2014)

brak

12

Ayman Ashraf

LO/ŚO

27

Al. Ahly

5 (2016)

brak

13

Mohamed Abdel-Shafy

LO

32

Al. Fateh

51 (2009)

brak

5

Sam Morsy

DP

26

Wigan

4 (2016)

brak

8

Tarek Hamed

DP

29

Zamalek

22 (2013)

brak

17

Mohamed Elneny

DP

25

Arsenal

62 (2011)

brak

18

Shikabala

OP/PN

32

Al. Raed

32 (2007)

brak

19

Abdallah El-Said

OP/PN

32

Kuopion PS

37 (2008)

brak

21

Trezeguet

OP

22

Kasimpasa

25 (2014)

brak

10

Mohamed Salah

PN

25

Liverpool

57 (2011)

brak

11

Kahraba

LN/ŚN

24

Al-Ittihad

21 (2013)

brak

14

Ramada Sobhi

LN/OP

21

Stoke

24 (2015)

brak

22

Amr Warda

LN/OP

24

Atromitos

16 (2015)

brak

9

Marwan Mohsen

ŚN

29

Al. Ahly

21 (2011)

brak
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Średnia wieku:

28,3

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Mohamed Salah
Salah przyznał, iż kiedy zagrał na Anﬁeld w barwach Chelsea w 2014 roku, postanowił, że
będzie częściej występować dla takich fanów. Liverpoolczycy raczej o tym wówczas nie
marzyli, bo w Chelsea Egipcjanin częściej zawodził. Nie mogli przypuszczać, że cztery
lata później będą żałować... mistrzostw świata. Mundial sprawia, że 25-letni skrzydłowy
nie ma większych szans na zdobycie Złotej Piłki. Salah ma za sobą znakomity sezon w
piłce klubowej, mógłby powalczyć o to trofeum, gdyby nie potrzebował do tego
spektakularnego sukcesu na mundialu. A dla Faraonów dużą rzeczą byłoby już wyjście z
grupy, bo choć jest to ich cel, to wcale nie łatwy do zrealizowania. Trudno więc
przypuszczać, by zawodnik z reprezentacji, która prawdopodobnie zostanie
sklasyﬁkowana w drugiej lub trzeciej dziesiątce zespołów na mundialu zgarnął Złotą
Piłkę sprzed nosa mistrzom świata. Zwłaszcza, że ostatecznie pochwalić może się
„tylko” statuetkami dla najlepszego strzelca i najlepszego piłkarza Premier League.
A droga do tytułu króla strzelców była dość kręta. Po sukcesach w Szwajcarii przeszedł
do Chelsea, gdzie wiodło mu się gorzej, więc wysłała go ona do Włoch.Tam Salah narobił
szumu. W Fiorentinie grał tak dobrze, że szybko zaczęły o niego zabiegać silniejsze
kluby. Do tego stopnia, że ﬂorentczycy grozili Interowi Mediolan złożeniem wniosku o
jego karną degradację. Klub z Toskanii wypożyczył Salaha w styczniu 2015 roku na pół
roku, ale mógł jednostronnie przydłużyć ten okres o pół roku. Zatrzymać mógł to jedynie
piłkarz, pod warunkiem, że poinformuje o tym w odpowiednim terminie, a tego nie
zrobił. Tak przynajmniej przedstawiała sprawę Fiorentina, gdy wydawało się, że
Egipcjanin traﬁ do Interu Mediolan. Nerazzurri mieli ponadto negocjować z graczem,
choć jego umowa z Chelsea ważna była jeszcze przez ponad pół roku, więc było to
niedozwolone, dlatego ﬂorentczycy domagali się ukarania Interu.
Inter odpuścił w końcu walkę o Salaha, z czego skorzystała Roma, która z prawnikami
Fiorentiny i Chelsea wypracowała satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie. W
Rzymie zaś „Król Egiptu” („Faraonem” jest tam Stephan El Shaarawy) był gwiazdą
zespołu, choć nikt nie spodziewał się, że po transferze do Liverpoolu poprawi
skuteczność do tego stopnia, by zostać królem strzelców Premier League.

Trener

Młody wilk

Ramadan Sobhi

Héctor Cúper
Trener, którego największe sukcesy są niemal tak
odległe, jak trzy mecze rozegrane przez niego w
reprezentacji Argentyny. 62-letni szkoleniowiec był
sensacją w Europie na przełomie wieków, gdy
doprowadził Mallorcę do ﬁnałów Pucharu Zdobywców
P u c h a ró w o r a z P u c h a r u K ról a , z w y c i ę s t w a w
Superpucharze Hiszpanii i trzeciego miejsca w Primera
División. To do dziś największe sukcesy w historii klubu.
Później miał trochę pecha, bo z Valencią dwukrotnie
przegrał w ﬁnale Ligi Mistrzów, a z Interem w
spektakularny sposób roztrwonił sześć punktów
przewagi nad Juventusem w końcówce sezonu i
prowadzenie 2:1 z Lazio w ostatniej kolejce, które dałoby Interowi mistrzostwo.
Cúperowi z tamtych czasów pozostała jednak wysoka renoma, która sprawia, że na
brak pracy narzekać nie może. Na brak sukcesów – już owszem. W XXI wieku nie
wywalczył żadnego trofeum, choć blisko był przed rokiem, gdy doprowadził Egipt do
wicemistrzostwa Afryki.

Ramadan Sobhi, który już przed
mistrzostwami świata ma zamienić
Stoke na Huddersﬁeld, jest od wielu już
lat największą nadzieją egipskiej piłki.
Nie mogło być zresztą inaczej, skoro
jest drugim najmłodszym
reprezentantem Egiptu w historii, a
jego nazwisko już krąży po
transferowym rynku. W ojczyźnie
nazywano go "Ramadoną" i
porównywano do Mohameda Aboutriki (uważanego za
najlepszego reprezentanta Egiptu), jego szwagrem jest
Sherif Ekramy (bramkarz kadry), a teściem – Ekramy ElShahat, jeden z najwybitniejszych bramkarzy w historii
Afryki. Nadzieję pokładano w nim odkąd skończył
dwanaście lat, zdążył już się oswoić z narastającymi
oczekiwaniami. Te nie umilkną podczas mundialu.
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Iran

Иран

Football Federation Islamic Republic of Iran
Rok założenia federacji: 1909
Ranking Fifa: 37
4-3-3

20
Azmoun

17

18

Taremi

Jahanbakhsh

21

7

Dejagah

Shojaei

80 MILLION PEOPLE, 1 NATION, 1
HEARTBEAT
80 milionów ludzi, jeden kraj, jedno bicie serca

Sukcesy Reprezentacji

5

3

23

Mohammadi

Hajsaﬁ

Rezaeian

4

8

Cheshmi

Pouraliganji

1
Beiranvand

MOCNE STRONY
Żelazna defensywa
Carlos Queiroz posiada duży potencjał
w ataku, ale mimo to buduję drużynę
w oparciu o obronę

Element zaskoczenia
Najlepsi irańscy piłkarze dali się poznać
w Europie, ale reszta kadry jest dla rywali
wielką niewiadomą

SŁABE STRONY
Brak doświadczenia
Iran zagra na mundialu drugi raz z rzędu,
ale w mistrzowskich imprezach raczej nie
zdobywa cennych nauk.

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: brak
Puchar Azji: 1968, 1972, 1976
Finał PA: brak
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: brak
Występy na MŚ: 5

Ciekawostki
Iran to wielka tajemnica dla przeciętnego odbiorcy. Niektórzy się śmieją
i mówią: „Iran, Irak, co za różnica?”. Różnica jest i to duża, a przekonać się
o tym możemy między innymi za pośrednictwem polskiej literatury,
w której dawna Persja jest coraz chętniej opisywana. Kiedyś przez
Ryszarda Kapuścińskiego w książce „Szachinszach”, a więc król królów
jak mawiało się nad Rezę Pahlawiego, obalonego w 1978 roku. Dzisiaj na
nowo można odkrywać Iran, dzięki książkom Vincenta V. Severskiego
czy Artura Orzecha. Ten pierwszy to były oﬁcer polskiego wywiadu,
który w swojej tetralogii wiele miejsca poświęcił Iranowi, z kolei Orzech
jest dziennikarzem muzycznym, ale niewiele osób wie, że jest
z wykształcenia iranistą. W książce „Wiza do Iranu” opowiada o kulturze,
obyczajach i ludziach, kompletnie przy tym pomijając politykę, z którą
nierozerwalnie kojarzy nam się Iran. Warto zagłębić się w powyższe
dzieła i poznać to państwo ze wszystkich stron.
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Piłkarze niegrający w Europie
Mogą być tak samo elementem
zaskoczenia, jak i gwoździem do trumny.

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Rafał Szyszka

Najwięcej występów:
Javad Nekounam (151 występów)

Najwięcej goli:
Al.i Daei (109 bramek w 149 występach)

Najwyższa wygrana w historii: 19:0 z Wyspą Guam (2000) | Najwyższa porażka w historii : 1:6 z Turcją (1950)
Rafał Szyszka

J

Sport vs polityka – walka o popularność

eden z nielicznych przedstawicieli mundialu, który
przeciętnemu kibicowi kojarzy się niemal wyłącznie z
polityką. Od połowy czerwca Persowie mają okazje, by
Iran nie kojarzył się z zawirowaniami na Bliskim
Wschodzie i sprawą JCPOA, ale z piłką nożną. I powinien!

Przede wszystkim dlatego, że reprezentacje Iranu są obecne na
wszystkich imprezach mistrzowskich. Kadry młodzieżowe na
turniejach U-17 i U-20, futsaliści oraz zawodnicy beach soccera. W
dwóch ostatnich imprezach Persowie kończyli z medalami. Przed
Rosją takich planów nie ma, bo i łatwo nie będzie. Tyle że drużyna
Carlosa Queiroza była jedną z wyróżniających się w minionych
eliminacjach. W obu fazach rozegrali osiemnaście spotkań i nie
zaznali goryczy porażki, podobnie jak sześć innych zespołów na
świecie – Hiszpania, Anglia, Belgia, Niemcy, Senegal i Tunezja.
Iran stał się hegemonem azjatyckich kwaliﬁkacji
mundialowych. Jako pierwsi zapewnili sobie awans, a ostatnią
porażkę ponieśli w listopadzie 2012 roku z Uzbekistanem, gdy
toczyła się walka o przepustki do brazylijskiego mundialu. Koniec
końców z przypadku nie wziął się znakomity bilans, ledwie sześciu
porażek w 72 meczach eliminacyjnych w XXI wieku!
Piłkarski Iran to dzisiaj przede wszystkim dwie gwiazdy.
Alireza Jahanbakhsh oraz Sardar Azmoun. Trudno wybrać
kolejność, bo pierwszy z nich został świeżo upieczonym królem
strzelców Eredivisie, a drugi był najskuteczniejszym zawodnikiem
kadry w mijających eliminacjach To właśnie na nich będzie opierała
się ofensywa i wzrok 80 milionów irańskich kibiców. Miniony sezon
był bardzo dobry, pod względem strzeleckim dla irańskich
zawodników. Dwucyfrowy wynik to nie tylko dzieło Jahanbakhsha,

ale również Karima Ansarifarda dla Olympiakosu, Kavey Rezaeia dla
Charleroi oraz Samana Ghoddosa dla Ostersunds, które było
rewelacja Ligi Europy.
Coraz lepsi ofensywni piłkarze, rozpoznawalni w Europie to
jedno, bo Carlos Queiroz stawia przede wszystkim na defensywę.
Wobec tego dużym zaskoczeniem była decyzja portugalskiego
szkoleniowca o braku powołania dla Jalala Hosseiniego.
Doświadczony obrońca – ponad 100 meczów w kadrze – wydawał
się być pewniakiem do wyjazdu na turniej i podstawowego składu.
Decyzja nieco zszokowała opinie publiczną, tym bardziej, że
Irańczycy nie mają zbyt wielkiego wyboru pośród środkowych
obrońców. Wydaje się, że duet stoperów stworzą Morteza
Pouraliganji oraz Pejman Montazeri.
Wiele mówi się również o powołaniu dla młodego – 21letniego – Majida Hosseiniego, który dopiero wchodzi do
reprezentacji. Brak Jalala Hosseiniego to jedno, bo nie zabraknie
również innych doświadczonych zawodników. Andranik
Teymouryan, który błyszczał w wielu edycjach Football Managera,
a przez kontuzje zabraknie Aliego Karimiego. Wielką niewiadomą
będzie postawa Ashkana Dejagaha, który od lutego leczył kontuzje
i do kadry załapał się na ostatnią chwilę. To jednak nie koniec
kłopotów, bo w meczu otwarcia zabraknie podstawowej „szóstki” –
Saeida Ezatolahiego. Wśród jego następców najwięcej mówi się
o Masoudzie Shojaei, ale styl gry byłego zawodnika Osasuny oraz
kapitana reprezentacji może okazać się zbyt ryzykowny.

Mundial 2014
Faza Grupowa
GRUPA F
0:0 Nigeria (Kurytyba, 16.06.)
0:1 Argentyna (Belo Horizonte, 21.06.)
1:3 Bośnia i Hercegowina (Salvador, 26.06.)
Iran zajął 4. miejsce w grupie

Sparingi w 2018
Iran – Sierra Leone 4:0 (17.03)
Tunezja – Iran 1:0 (23.03)
Algieria – Iran 1:2 (27.03)
Iran – Uzbekistan 1:0 (19.05)
Turcja – Iran 2:1 (28.05)

Eliminacje do MŚ 2018
Iran – Guam 6:0 (03.09.2015)
Indie – Iran 0:3 (08.09.2015)
Oman – Iran 1:1 (08.10.2015)
Iran – Turkmenistan 3:1(12.11.2015)
Guam – Iran 0:6 (17.11.2015)
Iran – Indie 4:0 (24.03.2016)
Iran – Oman 2:0 (29.03.2016)
Iran – Katar 2:0 (01.09.2016)
Chiny – Iran 0:0 (06.09.2016)
Uzbekistan – Iran 0:1 (06.10.2016)
Iran – Korea Południowa 1:0 (11.10.2016)
Syria – Iran 0:0 (15.11.2016)
Katar – Iran 0:1 (23.03.2017)
Iran – Chiny 1:0 (28.03.2017)
Iran – Uzbekistan 2:0 (12.06.2017)
Korea Południowa – Iran 0:0 (31.08.2017)
Iran – Syria 2:2 (05.09.2017)
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IRAN

KADRA NA MUNDIAL 2018

Sankt Petersburg

Moskwa

Kazań
Sarańsk

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Alireza Beiranvand

BR

25

Persepolis

21 (2015)

brak

12

Mohammad Mazaheri

BR

29

Zob Ahan Esfahan

3 (2016)

brak

22

Amir Abdedzadeh

BR

25

Maritimo

1 (2018)

brak

23

Ramin Rezaeian

PO

28

Oostende

27 (2015)

brak

15

Pejman Montazeri

ŚO

34

Esteghlal

46 (2008)

2014

8

Morteza Pouraliganji

ŚO

26

Al-Sadd

26 (2015)

brak

14

Reza Khanzadeh

ŚO

27

Padideh

11 (2012)

brak

4

Rouzbeh Cheshmi

ŚO

24

Esteghlal

9 (2017)

brak

19

Majid Hosseini

ŚO

21

Esteghlal

1 (2018)

brak

5

Milad Mohammadi

LO

24

Achmat

18 (2015)

brak

3

Ehsan Hajsaﬁ

LO

28

Olympiakos

93 (2008)

2014

9

Omid Ebrahimi

DP

30

Esteghlal

29 (2012)

brak

6

Saeid Ezatolahi

DP

21

Amkar Perm

25 (2015)

brak

7

Masoud Shojaei

OP

34

AEK Ateny

73 (2004)

2006, 2014

21

Ashkan Dejagah

OP

32

Nottingham Forrest

45 (2012)

2014

18

Alireza Jahanbakhsh

PN

24

AZ Alkmaar

37 (2013)

2014

11

Vahid Amiri

LN

30

Persepolis

35 (2015)

brak

2

Mehdi Torabi

LN

23

Saipa

16 (2015)

brak

13

Saman Ghoddos

ŚN

24

Ostersund

7 (2017)

brak

10

Karim Ansarifard

ŚN

28

Olympiakos

63 (2009)

2014

16

Reza Ghoochannejhad

ŚN

30

Heerenveen

42 (2012)

2014

20

Sardar Azmoun

ŚN

23

Rubin Kazań

32 (2014)

brak

17

Mehdi Taremi

ŚN

25

Al-Gharafa

25 (2015)

brak
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

26,5

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Sardar Azmoun
Trudno uznać minione dwanaście miesięcy za udane dla największej gwiazdy
irańskiego futbolu. Kwoty o jakich mówiło się w kontekście transferu Azmouna na
Zachód przyprawiały o zawroty głowy, tymczasem zainteresowany postanowił zbić
cenę za sprawą swoich przeciętnych występów. Udział przy dziesięciu bramkach na
przestrzeni całego sezonu nie robi na nikim wrażenia,
W reprezentacji jest dużo lepiej, choć też, gdy przyjrzymy się jego dorobkowi
z minionych eliminacji, to aż siedem z jedenastu goli wpadło w najłatwiejszej, drugiej,
rundzie azjatyckich eliminacji, a jedynie bramki strzelane Korei Południowej, Syrii czy
Uzbekistanowi są realną wartością. Mundial w Rosji jest dla niego wielką szansą na
zaistnienie w świadomości kibiców na całym świecie. Jak dotąd wzbudza podziw
kibiców oglądających ligę rosyjską, a także interesujących się o potencjalne
wzmocnienia klubów z drugiego czy trzeciego szeregu.
Ciekawe zdanie wypowiedział o Azmounie jego klubowy trener z Rubina, Kurban
Berdyjew. „Azmoun ma problem z radzeniem sobie z presją. Najlepsze kluby wyrażały
nim zainteresowanie. W końcu, po dobrym sezonie, miał głowę zajętą nie tym co trzeba.
Przestał strzelać. Powiedziałem mu, że to Allah karze go za sodówkę”.. Osąd być może
mocny, ale ważny w kontekście przyszłości Azmouna. Z kolei Carlos Queiroz powiedział
krótko: „Jeśli będzie twardo stąpał po ziemi i ciężko pracował, to zostanie prawdziwą
gwiazdą nie tylko irańskiego, ale azjatyckiego futbolu, na długie lata”.
Martin Reza Babry prowadzący konto TT PersianFootball porównując Alirezę
Jahanbakhsha z Azmounem uznał, że ten pierwszy jest większym profesjonalistą, ale to
Azmoun jest prawdopodobnie najbardziej utalentowanym zawodnikiem, który zakładał
koszulkę zespołu narodowego. Mógł przecież być członkiem zespołu narodowego, tyle
że w siatkówce. To właśnie w tej dyscyplinie rozpoczynał swoją karierę i był lokalną
gwiazdą, do czasu, gdy traﬁł do akademii Sepahanu.

Trener

Najbardziej nieprzewidywalny

Alireza Jahanbakhsh

Carlos Queiroz
Po mundialu ma odejść, ale to jedynie teoria, bo
Queiroz już kilkukrotnie miał opuszczać Teheran
i tak z niego wyjeżdża, że… w kwietniu wybiło
siedem lat, odkąd przejął kadrę Persów. Nie
wygrał Pucharu Azji, nie zrewolucjonizował
futbolu w jednym z najstarszych państw świata,
ale zrobił dla niego wiele. Przede wszystkim, jako
pierwszy trener w historii wprowadził Iran na
dwa mundiale z rzędu. Dodatkowo stworzył
bardzo osobliwy zespół, w którym największe
gwiazdy grają w ofensywie, ale znakiem
rozpoznawczym jest żelazna dyscyplina taktyczna i defensywa, a
ulubionym wynikiem jest 1:0. Teraz pora na mecze z Hiszpanią i Portugalią,
więc żelazna defensywa musi faktycznie być z żelaza. Dla Queiroza to
życiowa szansa, by nie być zapamiętanym wyłącznie jako asystent Sir
Alexa Fergusona i ostatni trener Realu, który zakończył ligę poza podium.

Nie został uznany przez nas za
gwiazdę, ale za moment powinien
kosztować kilkadziesiąt milionów.
Alireza Jahanbakhsh ma nie tylko
trudne do wymówienia nazwisko, ale
przede wszystkim przemawia na
b o i s k u . Ko ro n a k ról a s t r ze l c ó w
Eredivisie nie traﬁała w przypadkowe
ręce. 21 goli oraz dwanaście asyst, to
wynik robiące wrażenie, a AZ Alkmaar
być może pobije rekord sprzedaży, który należy do
Vincenta Janssena – około 20 milionów euro. „Alireza to
kompletny skrzydłowy z kapitalnie ułożonym strzałem z
prawej nogi. Bardzo inteligentny na boisku, dużo widzi, ma
świetny drybling, dogrywa takie piłki, że asyst powinien
mieć dwa razy tyle” – mówi Mariusz Moński, ekspert od ligi
holenderskiej.
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Maroko

Марокко

Fédération Royale Marocaine de Football
Rok założenia federacji: 1909
Ranking Fifa: 41
4-2-3-1

13
Boutaib

اﺳود اﻻطﻠس ﻓﺧر اﻟﻣﻐرب

7

21

Ziyech

Amrabat

Lwy Atlasu, duma Maroka

10

Sukcesy Reprezentacji

Belhanda

8

14

El Ahmady

Boussoufa

3

17

Mendyl

Dirar

6

5

Saïss

Benatia

12
Munir

MOCNE STRONY
Silna druga linia
Środek pomocy to najlepiej obsadzona
pozycja w kadrze – selekcjoner dysponuje
całą gamą wszechstronnych, sprawnych
technicznie pomocników

Doświadczony trzon zespołu
Szkielet zespołu stanowią doświadczeni
piłkarze ograni w silnych, europejskich
ligach.

SŁABE STRONY
Bramka
Wśród bramkarzy Maroko nie dysponuje
żadnym renomowanym w Europie
zawodnikiem.
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Brak lidera na środku ataku
Renard ma na szpicy kilka możliwości, ale
żadnego numeru jeden gwarantującego
gole

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: brak
Puchar Narodów Afryki: 1976
Finał PNA: 2004
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: brak
Występy na MŚ: 5

Ciekawostki
Mecz z Iranem będzie miał również podłoże polityczno-religijne.
Obie ekipy spotkają się piętnastego czerwca w Petersburgu, a
dzień wcześniej Muzułmanie świętować będą zakończenie
Ramadanu. To jednak kwestia Sahary Zachodniej od lat rozpala
stosunki między tymi krajami. Nieuznawane przez większość
państw terytorium jest przez Marokańczyków traktowane jako
integralna część kraju, jednak Iran od wielu lat wspiera
niepodległościowe zapędy miejscowych. Saharę Zachodnią
uznają m.in. Algieria, Iran, Korea Północna, Libia, Mauretania,
Meksyk, RPA czy Tanzania. Bogaty w ropę i naturalne surowce
obszar stał się więc stawką w geopolitycznej rozgrywce między
arabskimi krajami. Co ciekawe, żaden z obecnych powołanych
piłkarzy nie pochodzi z terytorium Sahary Zachodniej, co nie
zmienia faktu, iż wątek ten z pewnością powinien dodać oliwy do
ognia w bezpośredniej konfrontacji Maroko z Iranem.

Opracowanie : Jordan Berndt

Najwięcej występów:
Abdelmajid Dolmy (140 Występów)

Najwięcej występów na MŚ: Mustapha Hadji
(6 występów na MŚ: 1994, 1998)

Najwyższa wygrana w historii: 13:1 z Arabią Saudyjską (1961) | Najwyższa porażka w historii : 0:6 z Węgrami (1964)
Jordan Berndt

L

Lwi zew

os nie był łaskawy dla reprezentacji powracającej na
mundial po 20-letniej przerwie. Lwy Atlasu w fazie
grupowej zmierzą się aż dwoma zespołami z Europy!
Hiszpania i Portugalia są bezdyskusyjnymi faworytami,
jednak Maroka z pewnością nie należy skreślać.

O tym, że są w stanie nieco namieszać na rosyjskiej imprezie
świadczy ich bezbłędna droga do mundialu. Pierwsze miejsce w
grupie, sześć meczów bez porażki – bilans robi tym bardziej większe
wrażenie, że Maroko o wyjazd na MŚ walczyło w grupie m.in. z
reprezentacjami Mali i Wybrzeża Kości Słoniowej. Czy rzeczywiście
są w stanie realnie zagrozić drużynom z Półwyspu Iberyjskiego? Ich
formę i aspiracje zweryﬁkuje mecz z Iranem, z którym rozpoczną
turniej. Mundialowy powrót nie powinien być więc bolesnym
doświadczeniem, a ewentualna pewna wygrana pozwoli naładować
zespół przed konfrontacjami z o wiele bardziej wymagającymi
rywalami.
Do Rosji Hervé Renard zabrał sprawdzonych ludzi.
Największą i w zasadzie jedyną kontrowersją była nieobecność
Soﬁane’a Boufala, który stracił szansę na wyjazd z powodu braku
regularnej gry w barwach angielskiego Southampton. Francuski
szkoleniowiec postawił na doświadczony trzon kadry, który
zapewnił mu sukces w eliminacjach. Belhanda, Benatia, Dirar,
Boutaib, Fajr, Ziyech – to oni stanowią silne fundamenty, na której
zbudowana jest obecna kadra Maroko. Do tej rutyny Renard
umiejętnie dołożył szczyptę młodzieńczej fantazji, którą do zespołu
wprowadzają ukształtowane w Europie talenty pokroju Amine’a
Harita, Sofyana Amrabaata czy Achrafa Hakimiego. Na papierze
proporcje wydają się być nieźle wyważone. Co więcej, zespół

z Maghrebu wydaje się być bardziej europejski niż afrykański.
Większość obecnych reprezentantów przyszło na świat po drugiej
stronie cieśniny Gibraltarskiej, już na Starym Kontynencie.
W listopadzie 2017 roku, podczas ostatniego meczu kwaliﬁkacji,
spośród piłkarzy z wyjściowego składu tylko Nabil Dirar urodził się w
Maroku. Reszta zawodników to głównie drugie lub trzecie pokolenie
emigrantów z Hiszpanii, Francji czy Holandii.
Mocnym punktem zespołu podczas eliminacji była niemal
hermetyczna defensywa. W sześciu meczach Lwy Atlasu nie tylko
nie doznali żadnej porażki, ale co najważniejsze nie stracili nawet
jednego gola. Do tych imponujących statystyk należy dorzucić
jedenaście strzelonych bramek, co jeszcze bardziej podkreśla
potencjał kolektywny podopiecznych Hervé Renarda. Schemat 4-23-1 pozwala wykorzystać pełnię możliwości zespołu, któremu
również nie brakuje mocnych indywidualności – zwłaszcza w
drugiej linii. O ile w obronie naturalnym liderem będzie kapitan
Mehdi Benatia, w ataku ofensywę napędzać powinien tercet Ziyech
– Belhanda – Harit. Czy stać ich na niespodziankę? Odpadnięcie
Hiszpanii lub Portugalii już na poziomie fazy grupowej byłby
sensacją, jednak trener Renard już raz zdołał zadziwić cały piłkarski
świat. Francuz w 2012 roku z reprezentacją Zambii sięgnął po
Puchar Narodów Afryki. Marokańczykom z pewnością marzy się
powtórka z 1986 roku, gdy w Meksyku zdołali awansować do 1/8
ﬁnału. Taki scenariusz z pewnością byłby dla nich historycznym
sukcesem.

Mundial 1998
Faza Grupowa
GRUPA A
2:2 Norwegia (Montpellier, 10.06.)
0:3 Brazylia (Nantes, 16.06.)
3:0 Szkocja (Saint-Etienne, 23.06.)
Maroko zajęło 3. miejsce w grupie

Eliminacje do MŚ 2018
Gabon – Maroko 0:0 (8.10.2016)
Maroko – WKS 0:0 (12.11.2016)
Maroko – Mali 6:0 (01.09.2017)
Mali – Maroko 0:0 (05.09.2017)
Maroko – Gabon 3:0 (07.10.2017)
WKS – Maroko 0:2 (11.11.2017)

Sparingi w 2018
Serbia – Maroko 1:2 (23.03.)
Maroko – Uzbekistan 2:0 (27.03.)
Ukraina – Maroko 0:0 (31.05.)
Estonia – Maroko 1:3 (9.06.)
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Sankt Petersburg
Moskwa

Kaliningrad

Woroneż

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Bono

BR

27

FC Girona

10 (2013)

brak

12

Munir

BR

29

CD Numancia

26 (2015)

brak

22

Ahmed Tagnaouti

BR

22

Ittihad Tanger

2 (2017)

brak

2

Achraf Hakimi

PO

19

Real Madryt

8 (2016)

brak

17.

Nabil Dirar

PO/PN

32

Fenerbahce

34 (2008)

brak

4

Manuel Da Costa

ŚO

32

Basaksehir

26 (2014)

brak

5

Medhi Benatia

ŚO

31

Juventus

55 (2008)

brak

6

Romain Saiss

ŚO

28

Wolverhampton

22 (2012)

brak

24

Badr Benoun

ŚO

24

Raja Casablanca

9 (2017)

brak

3

Hamza Mendyl

LO

20

Lille

12 (2016)

brak

8

Karim El Ahmadi

ŚP

33

Feyenoord

49 (2008)

brak

21

Sofyan Amrabat

ŚP

21

Feyenoord

5 (2017)

brak

28

Youssef Ait Bennasser

ŚP

21

Caen

12 (2016)

brak

10

Younès Belhanda

OP

28

Galatasaray

45 (2010)

brak

11

Fayçal Fajr

OP/PN

29

Getafe

22 (2015)

brak

14

Moubarak Boussoufa

OP/ŚP

33

Al-Jazira

57 (2006)

brak

18

Amine Harit

OP

20

Schalke

4 (2017)

brak

16

Nordin Amrabat

PN

31

Leganés

42 (2011)

brak

21

Mehdi Carcela

PN/LN

28

Standard Liège

19 (2011)

brak

7

Hakim Ziyech

LN

25

Ajax Amsterdam

16 (2015)

brak

9

Ayoub El Kaabi

ŚN

24

Renaissance

8 (2018)

brak

13

Khalid Boutaib

ŚN

31

Yeni Malatyaspor

16 (2016)

brak

20

Aziz Bouhaddouz

ŚN

31

FC Sankt Pauli

14 (2016)

brak
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

26,9

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Medhi Benatia

Defensor Juventusu jest obecnie jednym z najlepszych obrońców w
Afryce i na świecie. Pracowitość, skuteczność i rygor sprawiły, iż
Benatia przeszedł długą drogę z drugoligowych Clermont i Tours na
szczyt światowej piłki. Wychowanek słynnej podparyskiej akademii w
Bretigny wielką karierę zaczął budować we Włoszech i nigdy nie
zdążył zagrać w Ligue 1. Udinese, AS Roma, Juventus i po drodze
krótki, dwusezonowy epizod w Bayernie Monachium – 31-latek jest
obecnie najbardziej doświadczonym zawodnikiem w kadrze Hervé
Renarda. W drużynie Maroko zadebiutował w 2008 roku za kadencji
Rogera Lemerre’a, jednak jego dotychczasowy największy sukces z
reprezentacją Lwów z Atlasu to zaledwie ćwierćﬁnał Pucharu
Narodów Afryki w 2017 roku, pod rządami obecnego selekcjonera.
Rosyjski mundial jest dla doświadczonego kapitana jedną z ostatnich
szans na zapisanie się na kartach marokańskiego futbolu. Samo
wyjście z grupy i powtórzenie sukcesu z 1986 roku byłoby świetnym
wynikiem dla głodnych sukcesów kibiców.

Trener

Młody wilk

Amine Harit

Hervé Renard
=Swoje największe sukcesy w roli trenera 49-letni
Francuz świętował właśnie na Czarnym Kontynencie.
Renard światowej piłce dał się poznać w 2012 roku, gdy
prowadzona przez niego reprezentacja Zambii
sensacyjnie sięgnęła po Puchar Narodów Afryki.
Powroty do Francji po sukcesach w Afryce nigdy nie były
jednak udane. Najpierw prowadzone przez niego FC
Sochaux nie zdołało się utrzymać w Ligue 1, choć po
kilkumiesięcznej remontadzie kwestię ostatecznie
rozstrzygnął niekorzystny wynik w ostatnim spotkaniu
sezonu. Jeszcze większym niepowodzeniem
zakończyła się z kolei przygoda w Lille, gdzie Francuz
został zwolniony już po czternastu spotkaniach. Na szczęście Renard niemal zawsze
potraﬁł odnaleźć sukces po drugiej stronie Morza Śródziemnomorskiego. 49-letni
selekcjoner kocha Afrykę. W 2015 roku Hervé Renard poprowadził Wybrzeże Kości
Słoniowej do drugiego zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki – sukces, na który ten
kraj czekał od 1992 roku. Czy tym razem znów będzie podobnie? Kadra Maroko to
czwarta reprezentacja z Afryki, z którą przyszło mu pracować.

Największe sukcesy w swojej
dotychczasowej karierze świętował z
reprezentacją francuskiej
młodzieżówki, z którą w 2016 roku
wywalczył tytuł Mistrza Europy do lat
19. Po przenosinach do Schalke,
zdecydował się jednak na zmianę
barw narodowych i to właśnie z
reprezentacją Maroko 20-latek zagra
swój pierwszy poważny
międzynarodowy turniej. Był jednym z objawień sezonu
2016/17, kiedy to brylował w barwach Kanarków. Dobre
występy z Nantes sprawiły, iż za urodzonego w Pontoise
zawodnika Niemcy zdecydowali się zapłacić osiem
milionów euro. Jego debiutancki sezon w Bundeslidze był
jeszcze lepszy niż ten nad Sekwaną. Łącznie w 31
spotkaniach zdobył trzy bramki i zanotował siedem asyst.
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Portugalia

Португалия

Federação Portuguesa de Futebol
Rok założenia federacji: 1909
Ranking Fifa: 4
4-1-2-1-2

7

9

Cristiano

André Silva

O PASSADO É GLÓRIA, O PRESENTE É
HISTÓRIA
Przeszłość to chwała, teraźniejszość to historia

11

Sukcesy Reprezentacji

Bernardo Silva

10

8

João Mário

Moutinho

5

21

14

Guerreiro

Cédric

Carvalho

2

3

Bruno Alves

Pepe

1
Rui Patrício

MOCNE STRONY
Atak
Reprezentacja Portugalii to nie tylko Cristiano Ronaldo.
Drużyna nie będzie uzależniona od formy gwiazdy Realu
Madryt, bo w Gonçalo Guedes i André Silva są
w wyborowej formie strzeleckiej.

Doświadczenie
Chociaż Portugalczycy powoli odmładzają kadrę, wielu
reprezentantów ma spore doświadczenie w występach
w ﬁnałach MŚ czy ME.

SŁABE STRONY
Środek obrony
Zarówno Pepe, Bruno Alvés jak i José Fonte są bardzo
doświadczonymi obrońcami, lecz brak im alternatywy
w postaci nowej świeżej krwi.
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Presja

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: 1966
Półﬁnał MŚ: 2006
Mistrzostwo Europy: 2016
Finał ME: 2004
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: brak
Występy na MŚ: 7

Ciekawostki
Nie tylko Paryż czy Werona nazywane są miejscami zakochanych.
W klasztorze Alcobaça w Portugalii grób króla Don Pedro I i jego
ukochanej, Inês de Castro, to jedno z miejsc najbardziej obleganych
przez pary na całym świecie. Wszystko zaczęło się od ślubu Pedra
z kastylijską Konstancją Manuelą, która przybyła do Portugalii
z dwórkami. Jedną z nich była Inês, która rozkochała w sobie przyszłego
monarchę. Po śmierci Konstancji para pobrała się wbrew woli ojca don
Pedra, Alfonsa IV, który kazał zabić synową, co wywołało wojnę domową.
Don Pablo kazał wyjąć z trumny ciało ukochanej, ukoronował ją na
królową, a poddanym kazał oddawać jej cześć całując pierścień na ręce
rozkładającego się ciała.
W Wielką Sobotę, w wielu regionach w Portugalii kultywuje się zwyczaj
„pogrzebu dorsza”. Rybę zamyka się w drewnianej skrzynce, a następnie
zakopuje w ziemi. Ceremonii towarzyszy kondukt pogrzebowy
z pochodniami. Ta dziwna tradycja symbolizuje zakończenie postu.

Na EURO 2016 Portugalia tylko mogła, nic nie musiała. Jej
sukces był sporym zaskoczeniem. Teraz od mistrzów
Europy wymaga się znacznie więcej.

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Marika Zimna, Kinga Wiśniewska

Najwięcej występów:
Cristiano Ronaldo (149 występów)

Najwięcej występów na MŚ: Cristiano Ronaldo
(13 występów na MŚ: 2006, 2010, 2014)

Najwyższa wygrana w historii: 8:0 z Liechtensteinem (1994) | Najwyższa porażka w historii : 0:10 z Anglią (1947)
Marika Zimna

G

Dziś Mistrzostwo Europy, jutro Mundial?

dyby przed Euro 2016 ktoś powiedział, że Portugalia
zdobędzie mistrzostwo, to chyba nikt by w to nie
uwierzył. Ba! Inni popukaliby się w głowę. Eliminacje do
tego turnieju rozpoczęli od porażki z Albanią, a do ﬁnałów
zakwaliﬁkowali się dopiero po barażach.

„Piłka jest okrągła, a bramki są dwie”, jak zwykł mawiać Kazimierz
Górski. Wydaje się, że cytat ten idealnie pasuje do opisu drużyny
Fernando Santosa. Nic bowiem nie zapowiadało takiego ﬁnału EURO
2016. Czy można awansować do fazy pucharowej bez zwycięstwa
w fazie grupowej? Jak się okazało można. Portugalia jest ku temu
najlepszym przykładem. Trzy remisy z Islandią, Austrią i Węgrami
pozwoliły im na awans. Zajęli trzecie miejsce w grupie i tylko nowe
przepisy turniejowe sprawiły, że reprezentacja Portugalii nie wróciła
do domu. Następnie przyszedł czas na odprawienie z kwitkiem
kolejno Chorwacji, Polski oraz Walii. W końcu nadszedł wielki ﬁnał
i na dziesięć minut przed końcem dogrywki Eder zapewnił
Portugalii pierwsze Mistrzostwo Starego Kontynentu.
Mówisz reprezentacja Portugalii, myślisz Cristiano
Ronaldo. W końcu każdy może poszczycić się posiadaniem takiego
zawodnika. W jednym z ostatnich wywiadów José Mourinho
zaznaczył, że sukces reprezentacji Portugalii w głównej mierze
zależy od dyspozycji jej największego gwiazdora: „Bez Cristiano
mogłoby to być niemożliwe, ale z nim w składzie nie ma rzeczy
niemożliwych”. Dobry występ na Mundialu znacząco przybliży go
do zdobycia już kolejnej Złotej Piłki.
Komu jeszcze warto się przyjrzeć? João Moutinho będzie
z pewnością motorem napędowym ekipy Fernando Santosa.
Doświadczony pomocnik będzie odpowiadał za kreowanie akcji

ofensywnych przy jednoczesnym czuwaniu nad obroną. W ataku
wspierać go będzie między innymi Gonçalo Guedes. Młody
skrzydłowy zakończony sezon La Liga może uznać za udany.
W barwach Valencii wystąpił w 33 spotkaniach, strzelił pięć bramek
i zaliczył jedenaście asyst. W obronie zagra bardzo doświadczona
para Pepe-Bruno Alvés, a pilnować dostępu do bramki będzie Rui
Patrício.
Nie brakuje też wielkich nieobecnych. Na pierwszy plan
nasuwa się Renato Sanches, który był rewelacją ubiegłych
Mistrzostw Europy. Po transferze do Bayernu jego gwiazda zgasła, a
on sam ostatni sezon zakończył na nieudanym wypożyczeniu do
Swansea. Z kolei na własne życzenie z gry w kadrze na Mundialu
zrezygnował Fábio Coentrão. „Nie czuję się w odpowiedniej
dyspozycji ﬁzycznej, aby móc reprezentować Portugalię na
Mistrzostwach Świata”, poinformował lewy obrońca. Nie ujrzymy
też Rúbena Nevesa, który brylował podczas zeszłorocznych
młodzieżowych ME w Polsce, ale potem związał się z drugoligowym
Wolverhampton. Mówi się, że to właśnie to spowodowało jego
absencję na mudnialu.
Portugalia to mieszanka doświadczenia z młodością.
Wydaje się, że wiele będzie zależeć od pierwszego meczu z
Hiszpanią. Zwycięstwo w tym spotkaniu będzie kamieniem
milowym w kwestii awansu do fazy pucharowej. Aby jednak tak się
stało potrzeba efektywnej gry z tyłu i efektownej z przodu, a z
pewnością stać ich na to. A jak się nie uda – to nic się nie stanie. W
grupie są jeszcze Maroko i Iran.

Mundial 2014
Faza Grupowa
GRUPA G
0:4 Niemcy (Salvador, 16.06.)
2:2 Stany Zjednoczone (Manaus, 23.06.)
2:1 Ghana (Brasília, 26.06.)
Portugalia zajęła 3. miejsce w grupie

Sparingi w 2018

Eliminacje do MŚ 2018
Szwajcaria - Portugalia 2:0 (09.09.2016)
Portugalia – Andora 6:0 (07.10.2016)
Wyspy Owcze - Portugalia 0:6 (10.10.2016)
Portugalia – Łotwa 4:1 (13.11.2016)
Portugalia – Węgry 3:0 (25.03.2017)
Łotwa – Portugalia 0:3 (09.06.2017)
Portugalia – Wyspy Owcze 5:1 (31.08.2017)
Węgry – Portugalia 0:1 (03.09.2017)
Andora – Portugalia 0:2 (07.10.2017)
Portugalia – Szwajcaria 2:0 (10.10.2017)

Portugalia – Egipt 2:1 (23.03.2018)
Portugalia – Holandia 0:3 (26.03.2018)
Portugalia – Tunezja 2:2 (28.05.2018)
Belgia – Portugalia 0:0 (03.06.2018)
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Moskwa
Sarańsk

Soczi

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

12

Anthony Lopes

BR

27

Lyon

7 (2015)

2014

22

Beto

BR

36

Göztepe

14 (2009)

2010, 2014

1

Rui Patrício

BR

30

Sporting

68 (2010)

2010, 2014

15

Ricardo Pereira

PO

24

Porto

4 (2015)

brak

21

Cédric Soares

PO

26

Southampton

28 (2014)

2014

2

Bruno Alves

ŚO

36

Rangers

95 (2007)

2010, 2014

3

Pepe

ŚO

35

Beşiktaş

94 (2007)

2010, 2014

6

José Fonte

ŚO

34

DL Yifang

30 (2014)

brak

13

Rúben Dias

ŚO

21

Benﬁca

1 (2018)

brak

5

Raphaël Guerreiro

LO

24

Borussia Dortmund

23 (2014)

brak

19

Mário Rui

LO

27

Napoli

3 (2018)

brak

14

William Carvalho

DP

26

Sporting

42 (2013)

2014

23

Adrien Silva

ŚP

29

Leicester City

22 (2014)

2014

4

Manuel Fernandes

ŚP

32

Lokomotiv Moskwa

14 (2005)

2006, 2010, 2014

8

João Moutinho

ŚP

31

Monaco

109 (2005)

2006, 2010, 2014

10

João Mário

OP

25

West Ham United

35 (2014)

brak

16

Bruno Fernandes

OP

23

Sporting

5 (2017)

brak

11

Bernardo Silva

PN

23

Manchester City

24 (2015)

brak

18

Gelson Martins

PN

23

Sporting

18 (2016)

brak

20

Ricardo Quaresma

PN

34

Beşiktaş

76 (2003)

2006, 2010, 2014

17

Gonçalo Guedes

LN

21

Valencia

9 (2015)

brak

7

Cristiano Ronaldo

ŚN

33

Real Madryt

149 (2003)

2006, 2010, 2014

9

André Silva

ŚN

22

AC Milan

22 (2016)

brak
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SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Cristiano Ronaldo
Puchar Świata jest brakującym trofeum w jego gablocie. O ile w hiszpańskiej lidze
zarzucano mu, że przy zdobywaniu bramek często musieli wyręczać go koledzy
z drużyny, o tyle w Lidze Mistrzów nie miał sobie równych. W ostatnim sezonie
Portugalczyk po raz piąty został zwycięzcą Ligi Mistrzów. Po ﬁnale spadły na niego
zarzuty egoizmu, kiedy bezpośrednio po ﬁnale zasugerował odejście z drużyny, próbując
wzbudzić spekulacje o rzekomej zmianie barw klubowych. To typ zawodnika który nie
lubi przegrywać i chociaż wie, że zegar biologiczny tyka, to ciągle zależy mu na tym by
pozostać na najwyższym sportowym poziomie. Pomóc miała mu w tym pomóc taktyka
wprowadzona przez Zinedine’a Zidane’a, który w ligowych rozgrywkach starał się
oszczędzać Portugalczyka. Kibice mają często do niego żal o to, że jest niewidoczny w
ważnych meczach. Nie raz zdarzało mu się usłyszeć gwizdy na stadionach.
W swojej ojczyźnie jest jednak ceniony na równi z legendarnym Eusébio. W drużynie
narodowej CR7 nie osiąga jednak takich liczb jak w lidze. Dotychczas jego mundialowe
występy kończyły się rozczarowaniem, bo w każdym z nich strzelił zaledwie po jednej
bramce. Przed tegorocznym mundialem prognozy wydają się być jednak bardziej
optymistyczne, bo w eliminacjach Portugalczyk strzelił aż piętnaście bramek. Gra dla
Seleção ma dla niego szczególny charakter. Jest nie tylko kapitanem ale również
mentorem drużyny, co pokazał w 2016 roku decydującego meczu mistrzostw Europy we
Francji.
Cristiano rządzi szatnią Portugalczyków i ma ogromny wpływ na swoich kolegów
z drużyny. Posiada największe doświadczenie wśród piłkarzy Santosa, a jego
motywacyjne mowy dodają zawodnikom pewności siebie. W Rosji oczy wszystkich
ponownie będą zwrócone na CR7 i na pewno nie uniknie porównań z Leo Messim. Jego
atutem może być przede wszystkim wytrzymałość, szybkość i możliwość gry
w powietrzu. Jeśli reprezentacja Portugalii zajmie wysokie miejsce w tym turnieju, to
prawdopodobnie Ronaldo odbierze kolejną, szóstą już Złotą Piłkę.

Trener

Młody wilk

André Silva

Fernando Santos
Jego historia przypomina trochę bajkę o Kopciuszku.
Jako piłkarz nie miał okazji bronić barw reprezentacji, a
piłkarką karierę zakończył zaledwie w II lidze. Zaczyna
trenować swój były klub, Estoril, dając mu awans do
pierwszej ligi, po czym poświęca się nauce, zdobywając
wykształcenie inżyniera elektroniki i telekomunikacji.
Być może nie wróciłby do sportu, gdyby nie telefon z
klubu Estrela da Amadora, który namówił go do
trenerskiego powrotu. Stamtąd traﬁł do Porto i do
kolejnych klubów w Portugalii i Grecji, której został
selekcjonerem. Ta wyszła z grupy podczas Euro 2012 i po
raz pierwszy w historii zagrała w fazie pucharowej
podczas mundialu w Brazylii, odpadając z Kostaryką po rzutach karnych. Teraz jest
jego najlepszy moment w szkoleniowej karierze. Pod jego wodzą Portugalczycy w
końcu zaczęli wygrywać, a w 2016 roku wznieśli w górę puchar Europy. W zdobyciu
tytułu mistrza świata ma mu pomóc taktyka z Euro bo, jak sam zapowiedział, nie
opracował żadnego nowego planu ani nie zamierza zmieniać strategii w zależności
od przeciwnika.

C h o c i a ż k a r i e rę roz p o c z y n a ł w
niewielkich portugalskich klubach, to
szybko rozwinął skrzydła stając się
łupem FC Porto. Rozegrał tam łącznie
58 meczów, w których zdobył 24
bramki. Tu też zaliczył debiut w Lidze
Mistrzów, a jego udział w ośmiu
spotkaniach tych rozgrywek okrasił
czteroma traﬁeniami. Doskonałe
predyspozycje strzeleckie sprawiły, że
w lipcu 2017 roku podpisał pięcioletni kontrakt z Milanem.
Kariera młodego Portugalczyka rozwija się w
niesamowitym tempie, stał się fundamentalnym
strzelcem Portugalii w eliminacjach do MŚ, gdzie strzelił
dziewięć bramek w dziesięciu spotkaniach. Czuwa nad
nim jeden z najbardziej wpływowych agentów, Jorge
Mendes.
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Hiszpania

Испания

Real Federación Española de Fútbol
Rok założenia federacji: 1909
Ranking Fifa: 10
4-3-3

19
Diego Costa

21

22

David Silva

Isco

6

10

Iniesta

Thiago

18

5

12

Busquets

Odriozola

3

15
Ramos

1
De Gea

MOCNE STRONY
Kompletna kadra
Julen Lopetegui posiada piłkarzy do
niemal wszystkich wariantów
t a k t yc z n yc h , j a k i e p o t r a ﬁ m y s o b i e
wyobrazić

Doświadczenie
W kadrze jest tylko garstka zawodników
bez obycia na wielkich, piłkarskich
salonach.

SŁABE STRONY
Obrona
Wielozadaniowa, co może być plusem, jak i
minusem. Ale i tak lepiej, by nie doszło
w mniej do wymuszonych przetasowań.

Presja
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Razem jesteśmy niezwyciężeni

Sukcesy Reprezentacji

Alba

Piqué

JUNTOS SOMOS INVENCIBLES

Mistrzostwo Świata: 2010
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: 1950
Mistrzostwo Europy: 1964, 2008, 2012
Finał ME: 1984
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: 1992
Występy na MŚ: 15

Ciekawostki
31 maja Madryt wstrzymał oddech. W ciągu jednego dnia z urzędu
premiera Królestwa Hiszpanii ustąpił – pełniący tę funkcję ponad 5 lat –
Mariano Rajoy, a w innej części stolicy, Zinedine Zidane obwieścił
odejście ze stanowiska trenera Realu Madryt. Pożegnania odbyły się
jednak w skrajnie odmiennych nastrojach. Zizou, który kilka dni
wcześniej zdobył z Królewskimi trzeci z rzędu Puchar Europy, odczuł
swego rodzaju przesyt i szczerze przyznał, że wycisnął już maksa
z drużyny. Tym zaskarbił sobie jeszcze większą miłość kibiców Los
Blancos. Inaczej jak Rajoy, który zamykał gabinet w atmosferze
skandalu. Tego dnia parlament wyraził wotum nieufności przeciwko
niemu w związku z tzw. „El Caso Gürtel”, w którym kilku politykom
postawiono zarzuty korupcyjne. Jego następcą został już ogłoszony
Pedro Sánchez, który przewodniczy Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii
Robotniczej. Natomiast kwestia objęcia schedy po Zidan’ie wciąż jest
otwarta.

Po wpadkach na ostatnim mundialu i Euro,
na Hiszpanów spada nacisk oczekiwań nie
t y l k o p o p r a w y, a l e t e ż p o w ro t u d o
wielkości.
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Tomasz Pietrzyk, Marek Dubielecki

Najwięcej występów:
Iker Casillias (167 występów)

Najwięcej występów na MŚ: Iker Casillias
(17 występów na MŚ: 2002, 2006, 2010, 2014)

Najwyższa wygrana w historii: 13:0 z Bułgarią (1933) | Najwyższa porażka w historii : 1:7 z Włochami (1931)
Tomasz Pietrzyk

N

Zapomnieć o Lopeteguim

a papierze Hiszpanie to najsilniejsza ekipa, jaka zawitała
do Rosji. Faworyt, którego trudno wyobrazić sobie poza
czołówką. Tak było prawie do samego startu mundialu.

La Roja miała walczyć nie tylko o medale, ale o straconą tożsamość.
Dalej ma to robić, ale już w scenerii, którą ciężko było wyobrazić
sobie jeszcze przed kilkoma dniami. Po odejściu niechętnego do
metamorfoz Vicente del Bosque oraz upokorzeniach na mundialu w
Brazylii i mistrzostwach Europy, stery La Selección wpadły w ręce
Julena Lopeteguiego. Hiszpania przez kilkadziesiąt miesięcy
zmieniła swoje oblicze, bo Bask po Euro 2016 rozpisał nuty na nowo i
już czekał na największe wyzwanie w swojej trenerskiej karierze.
Ono wciąż jest przed nim, ale już w innym miejscu.
Dwa dni przed pierwszym gwizdkiem w Moskwie świat
obiegła informacja, że Lopetegui po mistrzostwach obejmie posadę
w Realu Madryt. Szokująca wiadomość na początku wydawała się
nieprawdopodobna, bo pod koniec maja federacja przedłużyła z nim
kontrakt do 2020 roku. Królewscy zdecydowali jednak wpłacić
klauzulę zerwania umowy, opiewającą na około dwa miliony euro,
pozyskując nowego trenera. Luis Rubiales, szef RFEF-u, poczuł się
oszukany i nie zważając na okoliczności, zwolnił selekcjonera
jeszcze przed pierwszym spotkaniem z Portugalią. Nic nie wniósł
opór zawodników, którzy domagali się, by Míster pozostał do
ostatniego meczu w Rosji.
Niemal od razu wybór „strażaka” ograniczył się do dwóch
nazwisk: Fernando Hierro, dyrektora sportowego La Selección,
i Alberta Celadesa, sternika kadry U-21, który na czas mundialu miał

asystować Lopeteguiemu. Obaj byli pod ręką, bo przyglądali się
ostatnim przygotowaniom La Roja w Krasnodarze, ale ostatecznie
wybór padł na Hierro. Jednak bez względu na ostateczną nominację,
podczas najbliższego miesiąca Hiszpania będzie podążać drogą
wyznaczoną przez byłego już selekcjonera.
Szczęście w nieszczęściu, Lopetegui zostawia
reprezentację w bardzo dobrym stanie. Bask odkrył, że pokolenie
nasycone sukcesami z lat 2008-2012 wciąż ma wiele do
zaoferowania, ale trzeba w nim odzyskać radość z gry w czerwonokrwistym trykocie. Tej nie brakowało piłkarzom, którzy wchodzili do
La Selección jeszcze za czasów del Bosque, ale to do jego następcy
mieli więcej zaufania. W czasach świetności Hiszpanów Lopetegui
wygrywał mistrzostwa Europy do lat 19 i 21 w oparciu m.in. o Davida
De Geę, Daniego Carvajala, Koke, Thiago, Isco i Rodrigo. Dziś każdy z
wymienionych tworzy budulec składu, który odziedziczył Hierro.
Z nimi Lopetegui nie przegrał jeszcze ani jednego meczu i jako
pierwszy w historii opuszcza selekcjonerski fotel jako niepokonany.
Cała kadra wygląda kompletnie nie tylko personalnie, ale
i taktycznie. Pomoc w dowolnym momencie można przemodelować
na kilka wariantów. Obowiązki napastników (Costa, Aspas i Rodrigo)
wybiegają daleko poza pole karne przeciwnika. Za to w obronie
króluje uniwersalizm – rezerwowi Nacho i Azpilicueta gotowi są
załatać każdą dziurę w formacji. Bogactwo inwentarza, jakie spadło
na Hierro, to jednak jedyny powód do uśmiechu przed inauguracją
zmagań w starciu z Portugalią. Potem okażę się, czy w szatni nadal
tli się ogień, który przed dwoma laty wzniecił nowy trener Realu.
Recepta na sukces, bardziej niż kiedykolwiek, leży w głowach
piłkarzy.

Mundial 2014
Faza Grupowa
GRUPA B
1:5 Holandia (Salvador, 13.06.)
0:2 Chile (Rio de Janeiro, 18.06.)
3:0 Australia (Kurytyba, 23.06.)
Hiszpania zajęła 3. miejsce w grupie

Sparingi w 2018

Eliminacje do MŚ 2018
Hiszpania – Liechtenstein 8:0 (5.09.2016)
Włochy – Hiszpania 1:1 (6.10.2016)
Albania – Hiszpania 0:2 (9.10.2016)
Hiszpania – Macedonia 4:0 (12.11.2016)
Hiszpania – Izrael 4:1 (24.03.2017)
Macedonia – Hiszpania 1:2 (11.06.2017)
Hiszpania – Włochy 3:0 (2.09.2017)
Liechtenstein – Hiszpania 0:8 (5.09.2017)
Hiszpania – Albania 3:0 (6.10.2017)
Izrael – Hiszpania 0:1 (9.10.2017)

Niemcy – Hiszpania 1:1 (23.03.)
Hiszpania – Argentyna 6:1 (27.03.)
Hiszpania – Szwajcaria 1:1 (3.06.)
Tunezja – Hiszpania 0:1 (9.06.)
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Kaliningrad

Krasnodar

Kazań

Soczi

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

David De Gea

BR

27

Manchester United

28 (2014)

2014

13

Kepa Arrizabalaga

BR

23

Athletic

1 (2017)

brak

23

Pepe Reina

BR

35

Napoli

38 (2005)

2006, 2010, 2014

2

Daniel Carvajal

PO

26

Real Madryt

15 (2014)

brak

12

Álvaro Odriozola

PO

22

Real Sociedad

3 (2017)

brak

14

César Azpilicueta

PO/ŚO

28

Chelsea

22 (2013)

2014

3

Gerard Piqué

ŚO

31

Barcelona

97 (2009)

2010,2014

15

Sergio Ramos

ŚO

32

Real Madryt

155 (2005)

2006, 2010, 2014

4

Nacho Fernández

ŚO/LO

28

Real Madryt

16 (2013)

brak

16

Nacho Monreal

LO

32

Arsenal

21 (2009)

brak

18

Jordi Alba

LO

29

Barcelona

61 (2011)

2014

5

Sergio Busquets

DP

29

Barcelona

101 (2009)

2010,2014

6

Andrés Iniesta

ŚP

34

Barcelona

130 (2006)

2006, 2010, 2014

7

Saúl Ńíguez

ŚP

23

Atlético

10 (2016)

brak

8

Koke

ŚP

26

Atlético

39 (2013)

2014

10

Thiago

ŚP

27

Bayern

28 (2011)

brak

21

David Silva

OP/LN

32

Manchester City

123 (2006)

2010,2014

22

Isco

OP/PN

26

Real Madryt

27 (2013)

brak

11

Lucas Vázquez

PN

26

Real Madryt

6 (2016)

brak

20

Marco Asensio

LN

22

Real Madryt

11 (2016)

brak

9

Rodrigo

ŚN

27

Valencia

5 (2014)

brak

17

Iago Aspas

ŚN/PN

30

Celta Vigo

9 (2016)

brak

19

Diego Costa

ŚN

29

Atlético

17 (2015)

brak
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

28

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

David Silva
Kanaryjczyk jest jednym z tych, których Julen Lopetegui „odzyskał” dla reprezentacji
Hiszpanii. Wydawało się, że w nowym rozdaniu Bask pominie go, jak innego
niewydatnego dla La Roja, Cesca Fábregasa. Obaj podczas EURO 2016 przyłożyli rękę do
bladego występu swojej ojczyzny, a Silvie na dodatek zarzucano pasywność w grze.
Często był przy piłce (86% skuteczności podań w całym turnieju), ale nie potraﬁł
wprowadzić jej w pole karne przeciwnika. Przegrywał też sporo pojedynków, co
wcześniej było jego domeną. Miał wówczas 30 lat i można było przypuszczać, że dla
kadry prochu już nie wymyśli.Nowy selekcjoner spojrzał na pomocnika Manchesteru
City jednak w innym świetle, co okazało się kluczowe nie tylko dla piłkarza, ale dla
całego projektu Lopeteguiego. Po prostu – chciał tak przemodelować drużynę, by była
bardziej nieprzewidywalna, a jej sercem miał być zawodnik, którego nie sposób
przywiązać do jednej pozycji. Na jednym ze spotkań Míster miał Silvie powiedzieć
wprost, że będzie to „jego” reprezentacja.
Dość powiedzieć, że na dziewiętnaście spotkań Lopeteguiego u sterów, Silva wystąpił
siedemnaście razy – najwięcej ze wszystkich. „Czasami myślę, że cierpię w La Roja
przez to, że nie jestem zawodnikiem Realu albo Barcelony. Jeśli mam być szczery, to
mam wrażenie, że gdybym występował w jednym bądź drugim klubie, byłbym
traktowany lepiej” – mówił już osiem lat temu, kiedy przylgnęła do niego łatka
pierwszego do zmiany. U Sﬁnksa rozegrał niemal setkę meczów, ale tylko dwadzieścia w
pełnym wymiarze czasowym.
Spod cegieł wyciągnęła go ręka nowej miotły, której Silva w ekspresowym tempie zaczął
odwdzięczać się. Kredyt zaufania nowego selekcjonera z odsetkami spłaciło jedenaście
bramek i sześć asyst, które przy okazji przesunęły go ponad Fernando Morientesa
i Fernando Hierro w strzeleckiej klasyﬁkacji wszech czasów. Dla Hiszpanów więcej goli
strzelili tylko David Villa (59), Raúl (44) i Fernando Torres (38), ale do tego ostatniego
Silvie brakuje już tylko jednego traﬁenia.

Trener

Nestor

Andrés Iniesta

Fernando Hierro
Gdy nowym selekcjonerem został Lopetegui, nastroje
były mieszane. Skazywano go na porażkę,
a zespół na chude lata bez sukcesów. Miał jednak jeden
ogromny atut – doskonałe rozeznanie wśród młodych
piłkarzy, którzy mieli przecież zacząć wchodzić do
reprezentacji i stworzyć nową, równie zwycięską
generację. Większość z nich znał głównie z reprezentacji
U-19 i U-21, które prowadził w okresie 2010-2014. Pokazał,
że nie zamierza kontynuować „betonowej” polityki del
Bosque. Skreślił będące bez formy święte krowy i dał
szanse wielu nowym zawodnikom. Podpisując kontrakt
z Realem Madryt rozwścieczył jednak Luisa Rubialesa,
który podjął decyzję o zwolnieniu Julena. W roli ratownika pojawił się Fernando
Hierro, który miał podzielać złość szefa federacji. Przed byłym zawodnikiem
Królewskich niezwykle trudne zadanie. Choć ma do poprowadzenia ekipę złożoną z
kapitalnych zawodników, która grała jak z nut - będzie musiał poradzić sobie z
drastycznym spadkiem morale. Lopetegui był w szatni uwielbiany i to obecnie jest
największy problem Fernando Hierro.

Doświadczenie, ogromne
umiejętności i jeszcze większa klasa.
Jest jednym z niewielu piłkarzy,
którzy, grając w barwach Barcelony,
otrzymali owacje i oklaski od kibiców
Realu na Santiago Bernabéu. Taki
przywilej zarezerwowany jest dla
a b s o l u t n y c h m a g i k ó w. Tr u d n o
wyrokować, czy Iniesta jest
najlepszym piłkarzem w historii
hiszpańskiej piłki, ale z pewnością jest absolutnym
geniuszem; najwybitniejszym piłkarzem złotej generacji.
Na swój ostatni wielki turniej jedzie z misją, by pomóc
reprezentacji zmazać plamę po klęsce w Brazylii. Dla
kibiców będzie to natomiast ostatnia szansa, by oddać mu
należny hołd, zanim pożegna się z nimi na dobre i wyleci
czarować do dalekiej Japonii.
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Australia

Австралия

Football Federation Australia
Rok założenia federacji: 1909
Ranking Fifa: 36
4-2-3-1

9
Juric

10

7

Kruse

Leckie

BE BRAVE, BE BOLD, SOCCEROOS IN
GREEN AND GOLD
Bądź śmiały, bądź zuchwały, Socceroos na zielono i złoto

23

Sukcesy Reprezentacji

Rogic

13

15

Mooy

Jedinak

16

19

Behich

Risdon

5

20

Milligan

Sainsbury

1
Ryan

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: brak
Puchar Azji: 2015
Finał PA: 2011
Puchar Narodów Oceanii: 1980, 1996, 2000, 2004
Finał PNO: 1998, 2002
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: brak
Występy na MŚ: 5

MOCNE STRONY
Doświadczenie
Wielu piłkarzy obecnej reprezentacji ma na swoim koncie
sporo występów w narodowych i klubowych barwach.
Umieją radzić sobie z presją i oczekiwaniami kibiców.

Tim Cahill
Kapitan Socceroos potraﬁ wyczarować coś z niczego.
Zdobywał już wspaniałe bramki na mundialach chociażby na ostatnim przeciwko reprezentacji Holandii.
Pomoże swoim charakterem reszcie drużyny na boisku i
poza nim.

SŁABE STRONY
Defensywa
Obrona zbudowana jest głównie z zawodników, którzy nie
grają w topowych ligach. Nieraz zdarzają się im wpadki,
które wykorzystują rywale. Na mundialu muszą
zachować koncentrację.
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Historia
Australia tylko raz na cztery próby wyszła z grupy
mistrzostw świata (w 2006 roku). Teraz również
przewiduje się, że nie będzie o to łatwo.

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Ciekawostki
Australijska gospodarka stała się rekordową w skali świata pod
względem bezrecesyjności, która jest uniknięciem spadku PKB
w dwóch kwartałach z rzędu. W Australii nie zanotowano takiego
przypadku od 106 kwartałów (stan na marzec 2018). Ostatni raz taka
sytuacja miała miejsce w 1991 roku i od tamtej pory australijska
gospodarka dobrze prosperuje. To najdłuższa seria bezrecesyjności od
zakończenia działań II wojny światowej. Australia rozwinęła się dzięki
wydobywaniu diamentów, boksytu, węgla i złota. Sprzedaż tych
surowców pcha rynek tego państwa do przodu. Hodowla owiec również
jest tutaj na porządku dziennym. Ich liczba w Australii to ponad 12%
światowej populacji. Wróćmy jednak do wspomnianego wcześniej
rekordu. PKB w tym kraju przetrwało kilka kryzysów ekonomicznych,
jak na przykład bessa strefy euro w latach 2010-2012. Co ciekawe,
zbliżonymi wynikami w tej dziedzinie może pochwalić się... Polska.
Nasze państwo, według oﬁcjalnych informacji, przetrwało 91 kwartałów
bez impasu gospodarczego. Ciekawe, czy zbliżymy się kiedyś do
rekordu mieszkańców ojczyzny Aborygenów.

Opracowanie : Adam Musialik

Najwięcej występów:
Mark Schawrzer (110 występów)

Najwięcej występów na MŚ: Mark Bresciano
(9 występów na MŚ: 2006, 2010, 2014)

Najwyższa wygrana w historii: 31:0 z Samoa Amerykańskim (2011) | Najwyższa porażka w historii : 0:8 z RPA (1955)
Adam Musialik

T

Kangury wyskoczą z grupy?

o trudna grupa, ale jesteśmy w stanie powalczyć
z każdym” – tak po losowaniu wypowiadał się Ante
Milicic. Asystent selekcjonera użył co prawda bardzo
dyplomatycznych słów, ale wydaje się, że miał rację.

Dania i Peru wydają się być w zasięgu Kangurów, a do meczu
z Francją podejdą bez presji, która będzie skupiona na
Trójkolorowych. Duże piłkarskie imprezy mają to do siebie, że często
dochodzi na nich do licznych niespodzianek. Kto na przykład
stawiał, że sensacją ostatniego mundialu będzie fantastyczny
występ reprezentacji Kostaryki, która zostawi w pokonanym polu
Anglię, Włochy, Urugwaj, Grecję i zatrzyma się dopiero na Holandii?
W tym mogą upatrywać nadzieję piłkarze i kibice Socceroos. Jednak
mają też argumenty czysto sportowe. Mathew Ryan, Mile Jedinak
czy Mathew Leckie to piłkarze z już uznaną marką w silnych ligach
europejskich. Z pomocą bardzo doświadczonego Tima Cahilla mogą
namieszać grupie C. To kadra weteranów, w której jest niewielu
graczy poniżej 25. roku życia.
Mawiają, że w młodych siła, a Australia ma jedną taką
perełkę. Daniel Arzani był jednym z objawień ostatniego sezonu
A-League. 19-latek ma z obecnej kadry najwięcej do zyskania.
Niektórzy, jak Jamie Maclaren, byli zszokowani powołaniem. „Jako
piłkarz, musisz być przygotowany na wszystko. Byłem na
wakacjach w Dubaju. Podczas śniadania dostałem telefon, że mam
stawić się na zgrupowaniu. Jestem z tego dumny, to nagroda za
ciężką pracę. W tym wypadku wolę zimną Rosję niż słoneczny
Dubaj” – żartował 24-latek, który został dowołany w ostatniej chwili.
O ochronę bramki Australijczycy nie muszą się obawiać. Stoi w niej

Mathew Ryan, czyli prawdziwy fachowiec, grający w angielskim
Brighton. Po Łukaszu Fabiańskim to właśnie on był golkiperem
z największą ilością interwencji w minionym sezonie Premier
League. Gorzej z linią defensywną, która jest najsłabszym punktem
Socceroos. Nie ma w niej ani zawodników grających w najlepszych
europejskich ligach, ani nawet szczególnie doświadczonych stażem
w reprezentacji, bowiem najwięcej występów w tej formacji zaliczył
Trent Sainsbury, który ma na swoim koncie 34 mecze. Obrona
zawsze była piętą achillesową tej kadry i nie inaczej będzie w tym
roku.
Osoba trenera reprezentacji Australii nie jest anonimowa Bert van Marwijk, który w 2010 roku poprowadził Holandię do
wicemistrzostwa świata. Rok 2006 do dziś jest wspominany przez
Australijczyków z łezką w oku. To na tamtym turnieju reprezentacja
osiągnęła swój najlepszy wynik w historii, czyli 1/8 ﬁnału. Czy
dwanaście lat później będą w stanie osiągnąć podobny wynik?
Obecna kadra w eliminacjach zanotowała kilka wstydliwych
remisów, np. z Tajlandią czy Irakiem. Dlatego też zajęła dopiero
trzecie miejsce w grupie azjatyckiej i do Rosji musiała przedzierać
się przez baraże. Kadra przechodzi powoli wymianę pokoleniową.
Z brazylijskiego mundialu pozostało w kadrze tylko sześciu
zawodników. Większość to debiutanci na tak dużej imprezie, ale
mają szansę się wykazać, bo w dużej mierze od nich samych zależy
jak będą wspominać swoje pierwsze mistrzostwa świata. Powtórka
z mundialu 2006 raczej nie jest niemożliwa, ale piłkarze będą
musieli być waleczni i szybcy jak Kangury, aby nie przypominać
zaspanych i powolnych misiów koala.

Mundial 2014
Faza Grupowa
GRUPA B
1:3 Chile (Cuiabá, 14.06.)
2:2 Holandia (Porto Alegre. 18.06.)
0:3 Hiszpania (Kurtyba, 23.06.)
Australia zajęła 4. miejsce w grupie

Sparingi w 2018
Norwegia 4:1 Australia (23.03.2018)
Kolumbia 0:0 Australia (27.03.2018)
Czechy 0:4 Australia (01.06.2018)
Węgry 1:2 Australia (09.06.2018)

Eliminacje do MŚ 2018
Australia 2:0 Irak (01.09.2016)
ZEA 0:1 Australia (06.09.2016)
Arabia Saudyjska 2:2 Australia (06.10.2016)
Australia 1:1 Japonia (11.10.2016)
Tajlandia 2:2 Australia (15.11.2016)
Irak 1:1 Australia (23.03.2017)
Australia 2:0 ZEA (28.03.2017)
Australia 3:2 Arabia Saudyjska (08.06.2017)
Japonia 2:0 Australia (31.08.2017)
Australia 2:1 Tajlandia (05.09.2017)
Syria 1:1 Australia (05.10.2017)
Australia 2:1 Syria – pd. (10.10.2017)
Honduras 0:0 Australia (10.11.2017)
Australia 3:1 Honduras (15.11.2017)
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Kazań
Samara

Soczi

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Mathew Ryan

BR

26

Brighton

43 (2012)

2014

12

Brad Jones

BR

36

Feyenoord

5 (2007)

brak

18

Danny Vuković

BR

33

Genk

1 (2018)

brak

19

Joshua Risdon

PO

25

Sydney Wanderers

7 (2015)

brak

6

Matthew Jurman

ŚO

28

Suwon Bluewings

4 (2017)

brak

20

Trent Sainsbury

ŚO

26

Grasshoppers

34 (2014)

brak

2

Milos Degenek

ŚO

24

Yokohama

18 (2016)

brak

16

Aziz Behich

LO

22

Bursaspor

22 (2012)

brak

3

James Meretith

LO

30

Millwall

2 (2015)

brak

15

Mile Jedinak

DP

33

Aston Villa

75 (2008)

2010, 2014

22

Jackson Irvine

DP

25

Hull City

18 (2013)

brak

5

Mark Milligan

DP/ŚO

32

Al-Ahli

70 (2006)

2006, 2010, 2014

13

Aaron Mooy

ŚP

27

Huddersﬁeld

33 (2012)

brak

8

Massimo Luongo

ŚP

25

QPR

35 (2014)

2014

23

Tom Rogić

OP

25

Celtic

20 (2012)

brak

4

Tim Cahill

OP

38

Millwall

105 (2004)

2006, 2010, 2014

21

Dimitri Petratos

OP

25

Newcastle Jets

2 (2018)

brak

7

Mathew Leckie

PN

27

Hertha Berlin

52 (2012)

2014

17

Daniel Arzani

PN

19

Melbourne City

1 (2018)

brak

10

Robbie Kruse

LN

29

Bochum

63 (2011)

brak

14

Jamie Maclaren

ŚN

24

Darmstadt

6 (2016)

brak

11

Andrew Nabbout

ŚN

25

Urawa Reds

3 (2018 )

brak

9

Tomi Jurić

ŚN

26

Luzern

34 (2013)

brak
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Największa gwiazda

Tim Cahill
Legenda, ikona i najbardziej rozpoznawalny zawodnik reprezentacji Australii. Będą to
dla niego czwarte i ostatnie mistrzostwa świata. W zakończonym sezonie
reprezentował barwy angielskiego drugoligowca, Millwall. Nie grał tam dużo, ale jego
zdaniem wystarczająco, aby przygotować się na ostatnie wielkie wyzwanie. Fani piłki
najbardziej kojarzą go z występów w Evertonie, gdzie przeżywał najlepsze momenty
kariery. W swoim kraju to człowiek-instytucja. Pomocnik ma szansę na fantastyczny
rekord. Jest jedynym australijskim piłkarzem, który strzelał gole na trzech mundialach
z rzędu. W Rosji z pewnością zapoluje na kolejnego, aby już tylko ugruntować
i utwierdzić wszystkich w swojej legendzie. Jeśli i teraz traﬁ, to zrówna się z Pele, Klose
i Uwe Seelerem, którzy na każdych swoich mistrzostwach strzelali co najmniej jednego
gola. Cahill debiutował w reprezentacji w 2004 roku. Aby oddać jak dawno to było,
wystarczy powiedzieć, że najmłodszy piłkarz obecnej kadry, Daniel Arzani, miał wtedy
ledwie 5 lat, a do kin wchodził ﬁlm „Troja”. Na swojej ostatniej dużej piłkarskiej imprezie
musi prawdopodobnie przygotować się na rolę rezerwowego, bowiem nie jest już
w stanie rozgrywać od początku do końca spotkań o tak wysokiej intensywności. Będzie
dobrym duchem szatni, a kiedy trzeba będzie wejść i pomóc, z pewnością dostanie
szansę od selekcjonera van Marwijka. Co ciekawe, Holender jest już ósmym trenerem
kadry z którym współpracuje Cahill. Przez ostatnie dwanaście miesięcy piłkarz miał
także swoich przeciwników. Sporo kibiców i dziennikarzy wyszukiwało powody, dla
których 38-latek nie powinien jechać do Rosji. Pierwszym miał być wiek. Drugim to, że
od ponad roku nie zdobył bramki w klubowych rozgrywkach. Wszystko uciął
selekcjoner, który ma pełne zaufanie do piłkarza i określił go jako ,,szczególny
przypadek”. O co więc chodzi? Czym Tim zapewnił sobie taką futbolową
długowieczność? Były piłkarz Evertonu słynie ze swojego żelaznego samozaparcia
i dyscypliny. Nie pije, nie pali, stosuje się do zbilansowanej diety i wykorzystuje swoje
doświadczenie do zarządzania obciążeniami treningowymi. Wie, na co jego ciało
jeszcze może sobie pozwolić. Między innymi takie restrykcyjne zasady sprawiły, że
znów zobaczymy Tima Cahilla na jego kolejnym, aczkolwiek ostatnim już mundialu.

Trener

Młody wilk

Daniel Arzani

Bert Van Marwijk
Holenderski selekcjoner reprezentacji Australii objął
s t a n o w i s k o w s t y c z n i u t e g o rok u p o t y m j a k
z prowadzenia kadry zrezygnował Agne Postecoglou.
Wcześnie van Marwijk prowadził Arabię Saudyjską,
którą wprowadził na mistrzostwa świata w Rosji
W 2010 roku doprowadził Holandię do ﬁnału MŚ - tam
jednak Oranje przegrali z Hiszpanią. 66-latek jako trener
Feyenoordu zdobył dwa klubowe trofea: Puchar UEFA
w sezonie 2001-02 i Puchar Holandii w sezonie 2007-08.
Na razie prowadził Socceroos w zaledwie kilku meczach,
a l e m u nd i a l w R o s j i b ę d z i e d l a j e g o d r u ż y n y
prawdziwym i ostatnim sprawdzianem. Jego kontrakt
obowiązuje do końca turnieju i już wiadomo, że van Marwijk zostanie zastąpiony
przez Grahama Arnolda. Nie ma nic do stracenia, a może zapisać się w historii
reprezentacji Australii i dołączyć do trenerskiej galerii sław, gdzie czeka już na niego...
jego rodak, Guus Hiddink. To on był selekcjonerem kadry w 2006 roku, kiedy ta wyszła
z grupy i dotarła do 1/8 ﬁnału. Co ciekawe, wówczas jego następcą również był Graham
Arnold. Interesujący zbieg okoliczności.

Dziewiętnastoletni Arzani był prawdziwym
o b j a w i e n i e m
s e z o n u
w Australii. Drybling, szybkość i ułożona
prawa noga to największe atuty
skrzydłowego Melbourne City. Bardzo
dobrze rozumie się z Marcinem Budzińskim
(były piłkarz Cracovii) i obaj byli jednymi
z kluczowych piłkarzy zespołu, który zajął
trzecie miejsce w ligowej tabeli. Teraz czas
n a
n o w e
w y z w a n i a
i potwierdzenie swojego talentu
w reprezentacji. Jeśli mający irańskie
korzenie młokos dostanie szansę gry na mundialu, to z pewnością
zwróci na siebie uwagę niejednego kibica, a być może także
włodarzy europejskich klubów. Oby tylko nie przesadził
z motywacją, ponieważ wcale nie jest powiedziane, że dostanie tyle
minut, na ile liczy. Australijczycy widzą w nim ,nowego Cahilla,
przyszłość i gwiazdę kadry. Pytanie, czy tym ostatnim nie stanie się
już tego lata.
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Dania

Дания

Dansk Boldspil-Union
Rok założenia federacji: 1889
Ranking Fifa: 12
4-2-3-1

9
Jorgensen

23

21

Sisto

Cornelius

SAMMEN SKABER VI HISTORIE
Razem tworzymy historie

10

Sukcesy Reprezentacji

Eriksen

7

8

Kvist

Delaney

17

14

Larsen

Dalsgaard

6

4

Christensen

Kjaer

1
Schmeichel

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: brak
Mistrzostwo Europy: 1992
Finał ME: brak
Puchar Konfederacji: 1995
Igrzyska Olimpijskie: brak
Występy na MŚ: 5

MOCNE STRONY
Styl gry
Bezpośredni styl gry, opierający się na
szybkim przemieszczeniu pod bramkę
przeciwnika i wysokim pressingu.

Lider
Christian Eriksen, który świetnie
odnajduje się w stylu gry reprezentacji,
przechodzi przez niego każdy atak i nie
zawodzi w najważniejszych meczach.

SŁABE STRONY
Doświadczenie
To pierwszy wielki turniej, zarówno dla Åge
Hareide, jak również dla większości
piłkarzy z kadry, co może być decydujące
w spotkaniach o być albo nie być.
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Indywidualności

Ciekawostki
Byłeś w Danii i zaskoczył Cię niespotykany nigdzie indziej wygląd
krajobrazu miasta? W odróżnieniu od wielu światowych mocarstw,
w których na ulicach można głównie spotkać brud i kurz, w kraju ze
stolicą w Kopenhadze ulice pokryte są... cynamonem! I jest to część
długo trwającej tradycji. Kiedy skończysz 25 lat i wciąż nie masz za sobą
ślubu, w Danii zwyczajowo przyjmuje się, że twoi przyjaciele i rodzina
mogą pokryć cię przyprawą. I z pewnością nie jest to wyłącznie
zachowanie symboliczne. Nieszczęśnicy pokrywani są cynamonem od
stóp do głów i dodatkowo, niczym w śmigus-dyngus, takie osoby
polewane są wodą. Wszystko po to, aby cynamon był bardziej lepki.
Tradycja pochodzi sprzed setek lat, gdy sprzedawcy przypraw
podróżowali i pozostawali kawalerami, gdyż nigdy nie byli
wystarczająco długo w jednym miejscu, aby się z kimś osiedlić. Po
ukończeniu 30. roku życia cynamon zamieniany jest na... pieprz. Jeśli
masz więc zamiar przeprowadzić się do Danii... śpiesz się ze ślubem!

W kadrze Duńczyków niewiele jest
nazwisk, którzy w pojedynkę potraﬁą
rozstrzygnąć losy meczu i uzależnienie od
Eriksena może być bolesne.
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Bartłomiej Iskra

Najwięcej występów:
Peter Schmeichel (129 występów)

Najwięcej występów na MŚ: Martin Jørgensen
(12 występów na MŚ: 1998, 2002, 2010)

Najwyższa wygrana w historii: 17:1 z Francją (1908) | Najwyższa porażka w historii : 0:8 z Niemcami (1937)
Bartłomiej Iskra

R

Nawiązać do 1992

olę reprezentacji Danii w ﬁlmie o historii mundialu
można ograniczyć do epizodu. Duńczycy czterokrotnie
przystępowali do walki o mistrzostwo świata, osiągając
najwyżej pułap ćwierćﬁnału, co prawdopodobnie
odzwierciedla piłkarski potencjał kraju.

1992. Na boiskach w Szwecji wydarzyła się historia, która jest
gotowym scenariuszem na ﬁlm. Nic więc dziwnego, iż została
zekranizowana przez Kaspera Barfoeda. Tydzień. Tyle czasu miał
Richard Nielsen i duńska federacja na ściągnięcie piłkarzy z wakacji
po wykluczeniu z Mistrzostw Europy Jugosławii. Turniej
rozgrywany w Szwecji dla Duńczyków miał być jedynie krótkim
przerywnikiem podczas zasłużonego odpoczynku...
"Nie było dyskusji, Dania musiała wziąć udział w turnieju.
Nie mogliśmy odmówić" - powiedział Kim Vilfort, napastnik tamtej
reprezentacji, w rozmowie z BBC. Na Duńczykach nie spoczywała
żadna presja. "Nie mogliśmy zawieść, ponieważ nie było wobec nas
żadnych oczekiwań" - kontynuował Vilfort.
Drużyna Richarda Nielsena, grająca w ustawieniu 3-5-2,
preferowała defensywne nastawienie, niejako zr ywając
z tradycjami zespołu Duńskiego Dynamitu Seppa Piontka. To
właśnie ze względu na skupienie się na defensywie Duńczycy
musieli radzić sobie bez Michaela Laudrupa, który zrezygnował z gry
pod wodzą Nielsena z powodu braku dopasowania do koncepcji
selekcjonera.
Duńczycy turniej rozpoczęli od remisu 0:0 z Anglią, po czym
ponieśli spodziewaną porażkę z gospodarzem turnieju, Szwecją.
W meczu o wszystko bohaterowie lata 1992 musieli zmierzyć się
z jednym z faworytem turnieju, Francją, z Didierem Deschampsem,

Laurentem Blanciem i Ericiem Cantoną. Duński Dynamit zaskoczył
cały świat, zwyciężając 2:1 po bramkach Larsena i Elstrupa.
W półﬁnale zespół Nielsena traﬁł na kolejnego hegemona
europejskiego futbolu, Holandię. Było to zderzenie dwóch
kompletnie odmiennych stylów. Futbol totalny Holendrów
przeciwko defensywnemu nastawieniu Duńczyków. Emocjonujący
mecz zakończył się wynikiem 2:2 i rozstrzygnięcie przyniosły rzuty
karne. W drugiej serii Peter Schmeichel wybronił strzał wielkiego
Marco van Bastena, który okazał się decydujący. Duńczycy podczas
swoich jedenastek nie pomylili się ani razu i zapewnili sobie miejsce
w ﬁnale.
W spotkaniu o złoto rywalem outsidera ze Skandynawii byli
Niemcy. Południowi sąsiedzi Duńczyków dominowali przez
większą część spotkania, lecz to John Jensen wyprowadził w 18.
minucie Danię na prowadzenie. W 78. minucie decydujący cios zadał
Kim Vilfort, który sprytnie uwolnił się od opieki dwóch obrońców
i strzałem z szesnastu metrów zakończył bajkową historię.
"Mieliśmy fantastyczny duch w drużynie. Gdy byliśmy pod presją
przeciwko Niemcom, to właśnie atmosfera w szatni najbardziej nam
pomogła. Nie mieliśmy najlepszych piłkarzy, ale mieliśmy najlepszy
zespół" - powiedział strzelec drugiej bramki w ﬁnale.
Czy dzisiejszy zespół Danii ponownie stać na zaskoczenie
całego świata z pozycji outsidera? Kadra Åge Hareide stylem gry
nawiązuje do Duńskiego Dynamitu, choć podobnie jak podczas Euro
1992 w zespole brak ogromnych indywidualności. Pomimo iż zespół
niebawem rozpocznie rywalizację w turnieju o randze globalnej,
w fazie grupowej ponownie stanie naprzeciw Francji. Być może
historia zatoczy koło, a Duńczycy znów zapiszą się na jej kartach...

Mundial 2010
Faza Grupowa
GRUPA E
0:2 Holandia (Johannesburg, 14.06.)
2:1 Kamerun (Pretoria, 19.06.)
1:3 Japonia (Rustenburg, 24.06.)
Dania zajęła 3. miejsce w grupie

Sparingi w 2018
Dania - Panama 1:0 (23.03.)
Dania – Chile 0:0 (27.03.)
Szwecja - Dania 0:0 (2.06)
Dania - Meksyk 2:0 (9.06.)

Eliminacje do MŚ 2018
Dania - Armenia 1:0 (4.09.2016)
Polska - Dania 3:2 (8.10.2016)
Dania - Czarnogóra 0:1 (11.10.2016)
Dania - Kazachstan 4:1 (11.11.2016)
Rumunia - Dania 0:0 (26.03.2017)
Kazachstan - Dania 1:3 (10.06.2017)
Dania - Polska 4:0 (1.09.2017)
Armenia - Dania 1:4 (4.9.2017)
Czarnogóra - Dania 0:1 (5.10.2017)
Dania - Rumunua 1:1 (8.10.2017)
Dania - Irlandia 0:0 (11.11.2017)
Irlandia - Dania 1:5 (14.11.2017)
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Moskwa
Sarańsk

Samara

Krasnodar

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Kasper Schmeichel

BR

31

Leicester City

34 (2013)

brak

16

Jonas Lössl

BR

29

Huddersﬁeld

1 (2016)

brak

22

Frederik Rönnow

BR

25

Bröndby

7 (2016)

brak

14

Henrik Dalsgaard

PO

28

Brentford

10 (2016)

brak

17

Jens Stryger Larsen

PO

27

Udinese

12 (2016)

brak

6

Andreas Christensen

ŚO

22

Chelsea

15 (2015)

brak

3

Jannik Vestergaard

ŚO

25

Borussia M.

16 (2013)

brak

4

Simon Kjaer

ŚO

29

Sevilla

77 (2009)

2010

13

Mathias Jorgensen

ŚO

28

Huddersﬁeld

12 (2008)

brak

5

Jonas Knudsen

LO

25

Ipswich

3 (2014)

brak

19

Lasse Schöne

DP

32

Ajax Amsterdam

35 (2009)

brak

7

William Kvist

DP

33

Kopenhaga

79 (2007)

2010

8

Thomas Delaney

ŚP

26

Werder Brema

26 (2013)

brak

18

Lukas Lerager

ŚP

24

Bordeaux

3 (2017)

brak

2

Michael Krohn-Dehli

ŚP

34

Deportivo La Coruńa

57 (2006)

brak

10

Christian Eriksen

OP

26

Tottenham

77 (2010)

2010

23

Pione Sisto

LN

23

Celta Vigo

13 (2015)

brak

15

Viktor Fischer

LN

24

Kopenhaga

18 (2012)

brak

9

Nicolai Jörgensen

ŚN

27

Feyenoord

30 (2011)

brak

12

Kasper Dolberg

ŚN

20

Ajax Amsterdam

5 (2016)

brak

20

Yussuf Poulsen

ŚN

23

RB Lipsk

27 (2014)

brak

11

Martin Braithwaite

ŚN

27

Bordeaux

19 (2013)

brak

21

Andreas Cornelius

ŚN

25

Atalanta

18 (2012)

brak
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Największa gwiazda

Christian Eriksen
Christian Eriksen jest zawodnikiem, który wzbudza największe poruszenie wśród
wszystkich duńskich kibiców; graczem, od którego Åge Hareide rozpoczyna ustalanie
składu; prawdziwym "go-to-guy", mówiąc żargonem koszykarskim. Ofensywny
pomocnik, pełniący funkcję rozgrywającego, to z pewnością najbardziej rozpoznawalny
zawodnik duńskiej reprezentacji, a co za tym idzie, największa jej gwiazda. Mimo
zaledwie 26 lat na karku, Christian jest jednym z najbardziej doświadczonych
zawodników w kadrze i liczbą występów w barwach narodowych przewyższa go
jedynie William Kvist. Eriksen należy również do bardzo wąskiego grona trzech
duńskich piłkarzy, którzy mają doświadczenie mundialowe. To wszystko wraz
z podołaniem roli lidera w eliminacjach pozwala wierzyć, iż zawodnik na co dzień
występujący na Wyspach udźwignie presję, jaka na nim spoczywa. Z roku na rok widać
w Christianie coraz większą dojrzałość i po cichu całkiem nieśmiało zaczyna pukać do
drzwi absolutnego światowego topu. Trzeci sezon z rzędu notuje dwucyfrową liczbę
asyst, a w niedawno zakończonej kampanii zanotował "double-double" i do dziesięciu
asyst dołożył także dziesięć traﬁeń. Co równie istotne, Duńczyk rzadko zawodzi
w najważniejszych meczach, a w sezonie 2017-18 pokonywał bramkarzy Manchesteru
City, Manchesteru United czy Chelsea. Eriksen to prawdziwy człowiek-orkiestra, potraﬁ
zarówno organizować ataki z głębi, jak i świetnie odnajduje się wyżej, zaskakując
przeciwników grą między liniami. Dynamizuje ataki Tottenhamu, gra jak naturalna
"dziesiątka", porusza się po całej szerokości boiska i bardzo często możemy oglądać go
także na skrzydle. W swoim repertuarze ma ogromny wachlarz zagrań: potraﬁ
zaskoczyć prostopadłym podaniem, ale także posłać długie, mierzone piłki za linię
obrońców. Asystuje, wykańcza akcje, bombarduje bramkarzy zza pola karnego
i fenomenalnie bije stałe fragmenty. Nic więc dziwnego, że w orbicie zainteresowanych
klubów usługami Eriksena od dłuższego czasu znajduje się Barcelona, a w ostatnim
czasie coraz więcej zaczyna mówić się o Realu Madryt. Mundial w Rosji może być
prawdziwym katalizatorem i ostatecznym argumentem, dla którego jeden
z największych klubów na świecie postanowi rozbić bank dla duńskiego cracka.

Trener

Młody wilk

Pione Sisto

Åge Hareide
Åge Hareide, obejmując posadę selekcjonera
reprezentacji Danii, stanął przed nie lada wyzwaniem.
Ceniony na półwyspie skandynawskim szkoleniowiec
nie tylko miał za zadanie zerwać z trwającą wówczas
cztery lata nieobecnością na wielkich imprezach, ale
przede wszystkim musiał sprostać presji oczekiwań,
wchodząc w buty legendarnego Mortena Olsena. Wokół
nowego selekcjonera urosło wiele wątpliwości, a duńscy
kibice zastanawiali się, dlaczego to Norweg ma być
odpowiedzialny za wyniki Duńskiego Dynamitu. Znany
z ciętego języka Hareide bardzo szybko udowodnił, iż jest
odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu,
tworząc w kadrze mentalność zwycięzców i utrzymując serię kolejnych oﬁcjalnych
meczów bez porażki już od października 2016 roku, co jest najdłuższą serią od 110 lat.
64-letni szkoleniowiec jest pełen wiary w umiejętności swoich zawodników i jak sam
mówi: "Nie boimy się nikogo". Można więc przypuszczać, iż Duńczycy pod wodzą
Hareide w Rosji po raz kolejny rzucą się rywalom do gardeł.

Niewątpliwie należy do szerokiego
grona zawodników, dla któr ych
mistrzostwa świata mogą okazać się
kluczowym momentem w karierze.
23-letni skrzydłowy jedzie do Rosji po
świetnym sezonie, w którym był
jednym z motorów napędowych Celty.
Cztery bramki i dziesięć asyst w lidze
w barwach Celestes to wystarczający
kapitał, aby zwrócić uwagę wielu
skautów. Stworzony do rywalizacji Pione jest jednak
świadom, iż okres poprzedzający mundial nie jest
idealnym momentem na zmianę barw klubowych.
Wychowanek Midtjylland prezentuje ponaddźwiękową
szybkość i jest niezwykle błyskotliwy. Sisto z pewnością
jest fun-to-watch i bezwzględnie trzeba zwrócić na niego
uwagę podczas nadchodzącego turnieju.
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Francja

Франция

Fédération Française de Football
Rok założenia federacji: 1919
Ranking Fifa: 7
4-3-3

7
Griezmann

11

10

Dembélé

Mbappé

6

12

Pogba

Tolisso

22

13

19

Kanté

Sidibé

4

5
Umtiti

Twoja siła, nasza pasja. Do boju Les Bleus!

Sukcesy Reprezentacji

Mendy

Varane

VOTRE FORCE, NOTRE PASSION. ALLEZ
LES BLEUS !!!

1
Lloris

Mistrzostwo Świata: 1998
Finał MŚ: 2006
Brąz MŚ: 1958, 1986
Półﬁnał MŚ: 1982
Mistrzostwo Europy: 1984, 2000
Finał ME: 2016
Puchar Konfederacji: 2001, 2003
Igrzyska Olimpijskie: 1984
Występy na MŚ: 15

MOCNE STRONY
Napastnicy
Griezmann, Mbappé, Giroud i Fekir to na papierze
mocniejszy kwartet niż ten przed 20 laty; wówczas tylko
Dugarry miał doświadczenie w kadrze – Trezeguet, Henry
i Guivarc'h rozegrali przed MŚ łącznie 13 meczów dla Les
Bleus

Elastyczność
Większość atakujących Francuzów może równie dobrze
grać na dwóch-trzech pozycjach, więc w trakcie gry będą
mogli bez wysiłku zmieniać ustawienie.

SŁABE STRONY
Bramkarz
Hugo Lloris to klasowy golkiper, ale jest relatywnie
najsłabszym ogniwem jedenastki; w eliminacjach to jego
katastrofalne błędy zdecydowały o jedynej porażce
Francuzów

Ciekawostki
W 2016 Francuzi wprowadzili nowy podział administracyjny kraju –
liczba regionów metropolitalnych zmniejszyła się z 22 do 13.
Samodzielnymi regionami nie są już m.in. Alzacja, Lotaryngia,
Langwedocja, Rodan-Alpy, Burgundia czy Akwitania. Czas pokaże, czy
nowy podział przyjmie się także w futbolu i zaowocuje nowymi
zajadłymi rywalizacjami. W myśl reformy regionalnymi rywalami
byłyby np. Strasbourg i Reims (region Grand Est, złożony z dawnych:
Alzacji, Szampanii-Arden i Lotaryngii), Lille i Amiens (region Hauts-deFrance, złożony z Nord-Pas-de-Calais i Pikardii) czy Tuluza i Montpellier
(region Oksytanii, złożony z Midi-Pirenejów i Langwedocji). Zanim do
tego dojdzie, zmiana musi się jednak przyjąć na poziomie społecznym –
jak na razie mieszkańcy scalonych regionów nie są zachwyceni nowym
porządkiem i narzekają na utratę autonomii swoich małych ojczyzn.
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Zmiennicy bocznych obrońców
Mendy i Sidibé dopiero wyleczyli kontuzje i pozostają
„graczami podwyższonego ryzyka”; ich zmiennicy są
niedoświadczeni i prezentują inny styl gry

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Eryk Delinger

Najwięcej występów:
Lillian Thuram (142 występów)

Najwięcej występów na MŚ: Thierry Henry
(17 występów na MŚ: 1998, 2002, 2006, 2010)

Najwyższa wygrana w historii: 10:0 z Azerbejdżanem (1995) | Najwyższa porażka w historii : 1:17 z Danią (1908)
Eryk Delinger

C

Na dwudziestolecie!

el: złoto. Okrągła, dwudziesta rocznica zdobycia
Mistrzostwa Świata na ojczystych boiskach sama w
sobie byłaby wystarczająco dobrą motywacją do
powtórzenia sukcesu. Francuzami będzie jednak
kierować chęć rozliczenia się z bliską przeszłością...

Tylko mundialowy sukces będzie w stanie ukoić ból po przegranych
przed dwoma laty Mistrzostwach Europy. W oddali majaczy jeszcze
widmo porażki w ﬁnale niemieckiego mundialu w 2006 – dla połowy
kadry zapewne bardziej realne niż zwycięstwo sprzed dwóch dekad,
którego nie mają prawa pamiętać.
Część egzorcyzmów Les Bleus mają już za sobą: udało się
przegnać demony turniejów z 2008 i 2010: kadra znów jest jednością,
nie zbitką kłótliwych gwiazd, zdolnych posprzeczać się o byle detal.
Skoro mechanizm autodestrukcji został rozbrojony, pora położyć
kres passie przegranych ﬁnałów. Pomóc w tym mają kosmicznie
zdolni młodzieńcy, których namacalne życiowe plany dwa lata temu
nie mogły jeszcze sięgać mundialowej kadry swojego kraju.
Jedenastkę klamrą doświadczenia spinają 31-latkowie:
Hugo Lloris i Olivier Giroud, ale to nie ich nazwiska zwracają uwagę.
To turniej, na którym zespół Trójkolorowych mają sobie
przywłaszczyć Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé i Thomas Lemar
– chłopcy, którzy wyprzedzają swoje pokolenie. Ich bezczelność
połączona z nienaturalnym jak na wiek obyciem z dużą sceną ma
być tym, co wyróżni Francję na tle innych potentatów.
Fakt, że Deschamps jest gotów oddać im kluczyki do
trójkolorowej machiny w niezręcznej sytuacji stawia graczy takich
jak Nabil Fekir czy Florian Thauvin: to powinien być ich czas jako
piłkarzy u szczytu formy, a tymczasem zanim zdążyli ugruntować

swoje pozycje w kadrze, zostali wyprzedzeni przez złote dzieciaki –
w tym chłopaka, którego nie było jeszcze na świecie, gdy obecny
selekcjoner wznosił Puchar Julesa Rimeta jako kapitan Les Bleus.
W innych czasach to mogłoby być źródłem sporu i zarzewiem
popisowej katastrofy – ale nie na warcie Deschampsa.
Przed turniejem sen spędzała trenerowi z powiek przede
wszystkim sytuacja bocznych obrońców – to jedyna pozycja, na
której Francuzi nie mogą mówić o przytłaczającym bogactwie,
a jeszcze niedawno dyspozycyjność Benjamina Mendy'ego i Djibrila
Sidibé była wątpliwa. Mendy dochodził wszak dopiero z końcem
kwietnia wrócił do gry po siedmiomiesięcznej przerwie, a Sidibé dwa
miesiące przed turniejem nabawił się urazu, który mógł go nawet
wykluczyć ze startu mistrzostw. O ile lewy obrońca szybko
udowodnił sprawność, obawy o piłkarza Monaco były na tyle duże, że
jeszcze kilka dni przed ogłoszeniem składu Francuzi wybierali
Deschampsowi nowego prawego defensora, a wśród nazwisk
przewijały się kandydatury Mathieu Debuchy'ego czy nawet Bouny
Sarra z Marsylii. Ostatecznie obydwaj podstawowi gracze zdążyli
i będą sporym atutem Les Bleus – Francja liczy, że ich wrzutki okażą
się równie cenne, jak w sensacyjnym szturmie Monaco na półﬁnał
LM.
Nawet jeśli nie dopną swego, powinni być jedną
z najbardziej ekscytujących ekip turnieju. W najgorszym wypadku
pozostanie porównanie do Niemców z 2010 – tak jak Die Mannschaft
w RPA, Francja w Rosji wprowadzi na międzynarodowe boiska
piłkarzy, którzy powinni zostać na ustach kibiców przez najbliższą
dekadę.

Mundial 2014
Faza Grupowa
GRUPA E
3:0 Honduras (Porto Alegre, 15.06)
5:2 Szwajcaria (Salvador, 20.06)
0:0 Ekwador (Rio de Janeiro,25.06)
1/8 ﬁnału – 2:0 Nigeria (Brasília, 30.06)
ćwierćﬁnał – 0:1 Niemcy (Rio de Janeiro, 4.07)

Sparingi w 2018

Eliminacje do MŚ 2018
Białoruś – Francja 0:0 (6.09.2016)
Francja – Bułgaria 4:1 (7.10.2016)
Holandia – Francja 0:1 (10.10.2016)
Francja – Szwecja 2:1 (13.11.2016)
Luksemburg – Francja 1:3 (25.03.2017)
Szwecja – Francja 2:1 (9.06.2017)
Francja – Holandia 4:0 (31.08.2017)
Francja – Luksemburg 0:0 (3.09.2017)
Bułgaria – Francja 0:1 (7.10.2017)
Francja – Białoruś 2:1 (10.10.2017)
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Francja – Kolumbia 2:3 (23.03)
Rosja – Francja 1:3 (27.03)
Francja – Irlandia 2:0 (28.05)
Francja – Włochy 3:1 (1.06)
Francja – USA 1:1 (9.06)
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FRANCJA

KADRA NA MUNDIAL 2018

Jekaterynburg
Kazań

Moskwa

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Hugo Lloris

BR

31

Tottenham

97 (2008)

2010,2014

16

Steve Mandanda

BR

33

Olympique Marsylia

27 (2008)

2006, 2010, 2014

23

Alphonse Areola

BR

25

Paris Saint-Germain

0

brak

2

Benjamin Pavard

PO / ŚO

22

VfB Stuttgart

5 (2017)

brak

19

Djibril Sidibé

PO

25

AS Monaco

16 (2016)

brak

3

Presnel Kimpembe

ŚO

22

Paris Saint-Germain

2 (2018)

brak

4

Raphaël Varane

ŚO

25

Real Madryt

41 (2013)

2014

5

Samuel Umtiti

ŚO

24

FC Barcelona

18 (2016)

brak

17

Adil Rami

ŚO

32

Olympique Marsylia

35 (2010)

brak

21

Lucas Hernández

LO

22

Atlético Madryt

4 (2018)

brak

22

Benjamin Mendy

LO

23

Manchester City

6 (2017)

brak

13

N'Golo Kanté

DP

27

Chelsea FC

23 (2016)

brak

15

Steven Nzonzi

DP

29

Sevilla

4 (2017)

brak

6

Paul Pogba

ŚP

25

Manchester United

53 (2013)

2014

12

Corentin Tolisso

ŚP

23

Bayern Monachium

8 (2017)

brak

14

Blaise Matuidi

ŚP

31

Juventus

66 (2010)

2014

10

Kylian Mbappé-Lottin

PN / ŚN

19

Paris Saint-Germain

14 (2017)

brak

20

Florian Thauvin

PN

25

Olympique Marsylia

4 (2017)

brak

8

Thomas Lemar

LN

22

AS Monaco

11 (2016)

brak

11

Ousmane Dembélé

LN

21

FC Barcelona

11 (2016)

brak

18

Nabil Fekir

LN / ŚN

24

Olympique Lyon

11 (2015)

brak

7

Antoine Griezmann

ŚN / LN

27

Atlético Madryt

53 (2014)

2014

9

Olivier Giroud

ŚN

31

Chelsea FC

73 (2011)

2014
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SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Antoine Griezmann

Serce ataku Les Bleus. Długo walczył o pierwszoplanową rolę w zespole, a zanim jeszcze
dostał szansę w seniorskim zespole, rozważał grę dla kraju dziadka – Portugalii. Przed
Euro 2016 Didier Deschamps zdecydował się w stu procentach postawić niego –
przebudował drużynę tak, by wydobyć z Antoine'a maksimum. Griezmann dostał więc
centralną pozycję podwieszonego napastnika w 4-4-1-1,
a jako idealnego partnera Deschamps dobrał mu – mimo krytyki kibiców i wyników
strzeleckich innych napastników – Oliviera Girouda. Po turnieju selekcjoner nie musi
się już tłumaczyć z wyboru: para Griezmann-Giroud raz za razem rozrywała szyki
rywali, Antoine został najlepszym strzelcem ME z drugim wynikiem w historii (tylko za
dziewięcioma golami Michela Platiniego w 1984).
Ponieważ wielkiego występu na domowych boiskach nie udało się odpowiednio
spuentować, wciąż daleko mu do eksponowanego miejsca w panteonie gwiazd
Trójkolorowych. Mistrzostwa Świata w Rosji mogą być jego ostatnią szansą na duże
osiągnięcie z reprezentacją – bogactwo talentu, jakim dysponują Francuzi, pozwala
podejrzewać, że za dwa lata o wynikach Les Bleus będzie już decydowało kolejne
pokolenie graczy. Nadchodzący turniej to czas Griezmanna – jeśli nawet nie ostatni, to z
całą pewnością najlepszy moment, by wskoczyć na najwyższą półkę i utrzymać się na
niej na zawsze. Trudno o lepszą drogę między Zidane'a i resztę gwiazd z 1998 niż sukces
na 20-lecie ich zwycięstwa: porównania będą się wówczas nasuwały same.

Trener

Młody wilk

Kylian Mbappe

Didier Deschamps
Deschamps jednym słowem: równowaga. Jak
niewielu potraﬁ znaleźć złoty środek między
ustalonymi kadrowymi schematami a
otwieraniem drzwi przed narybkiem i piłkarzami
w formie. Nie liczą się nazwiska i zasługi – ważna
jest rola w jego planie. Bieżąca dyspozycja jest
ważna, ale najważniejsza – ta pokazana w
narodowych barwach: dlatego na turniej jadą
Olivier Giroud i Thomas Lemar, a w domu zostają
Adrien Rabiot czy Alexandre Lacazette.
Selekcjoner Francuzów okazał się także
najlepszym antidotum na wrodzoną skłonność Les Bleus do
autodestrukcji: m.in. dla dobra zespołu zrezygnował z Karima Benzemy..
Wygrał tę batalię do zera, czym jeszcze umocnił autorytet. Deschamps
broni się swoją pracą, ale sprawdza się także jako ikona: 20 lat temu
poprowadził już drużynę do Mistrzostwa Świata – jako kapitan.

Najmłodszy reprezentant i strzelec
gola dla Les Bleus od ponad pół wieku.
Nie skończył jeszcze dwudziestu lat,
a już został drugim najdroższym
graczem świata i zdobył w klubowej
oraz międzynarodowej piłce ponad 50
bramek. Stylem gry przypomina
Thierry'ego Henry'ego i najlepiej czuje
się w tych samych sektorach boiska,
w których grasował Titi, ale i w klubie,
i w kadrze zwykle zmuszony jest grać przy prawej linii
bocznej. Grając na tej pozycji dał m.in. popis w ﬁnale
Pucharu Ligi Francuskiej – w wygranym 3:0 meczu
z dawnym klubem, AS Monaco, asystował przy wszystkich
golach PSG. Nie dziwi, że Deschamps odważył się swojemu
najmłodszemu kadrowiczowi powierzyć trykot z #10 –
paryżanin zapewne zatrzyma magiczny numer na lata.
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Peru

Перу

Federación Peruana de Futbol
Rok założenia federacji: 1922
Ranking Fifa: 11
4-2-3-1

9
Guerrero

20

18

Flores

Carillo

¡ESTAMOS DE VUELTA! ACÁ VIAJAN MÁS
DE 30 MILLONES DE PERUANOS
Wracamy! 30 milionów Peruwiańczyków wybiera się tu

8

Sukcesy Reprezentacji

Cueva

13

19

Tapia

Yotún

6

3

Trauco

Corzo

15

2

Ramos

Rodriguez

1
Gallese

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: brak
Copa América: 1939, 1975
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: brak
Występy na MŚ: 5

MOCNE STRONY
Defensywa
Peruwiańczycy są znakomicie zorganizowani
w tylnych formacjach. Trudno w ogóle strzelić im
bramkę, a o więcej niż jednej można wręcz
pomarzyć.

Kreatywność z przodu
Peruwiańczycy w swoich szeregach mają
zawodników zdolnych do zaskakiwania rywala
zagraniami.

SŁABE STRONY
Brak doświadczenia
Owszem, Peru ma w swoich szeregach kilku
weteranów piłki, jednak żaden z nich nie miał
okazji zagrać na imprezie tej rangi.
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Guerrero

Ciekawostki
Jeśli nic się nie zmieni, to trasa przyszłorocznego Rajdu Dakar
wytyczona będzie tylko w Peru. Byłaby to pierwsza edycja tych
zawodów, w trakcie których kierowcy nie wyjechaliby do innego kraju. Z
organizacji wycofała się bowiem Boliwia, co pociągnęło za sobą
odrzucenie Argentyny, która nie graniczy bezpośrednio z ojczyzną
Paolo Guerrero. Start i meta rajdu zaplanowane są w Limie, stolicy kraju,
założonej przez Francisco Pizarro w 1525 roku. Konkwistador nie miał
jednak odpowiedniej wiedzy i założył miasto w wyjątkowo aktywnym
sejsmicznie obszarze – to spowodowało, że Lima wielokrotnie
niszczona była przez trzęsienia ziemi. Na szczęście, mimo tego, ostały
się w niej zabytki, m.in. najstarszy na całym kontynencie uniwersytet
czy Biblioteka Narodowa. Stolica kraju jest też absolutnym hegemonem
piłkarskim – w tamtejszej Primera División na szesnaście zespołów aż
pięć ma swoją siedzibę właśnie w Limie. Przez 106 lat istnienia
tamtejszej ligi zdobyły one łącznie 74 tytuły mistrzowskie!

Paolo Guerrero to znakomity zawodnik, ale wraca
do kadry po aferze ze sobą w roli głównej
i kilkumiesięcznej dyskwaliﬁkacji. Uzależnienie
kadry od niego, może się zemścić na Peru.
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Opracowanie : Sebastian Warzecha, Damian Śliwa

Najwięcej występów:
Roberto Palacios (128 występów)

Najwięcej występów na MŚ: Teóﬁlo Cubillas
(13 występów na MŚ: 1970, 1978, 1982)

Najwyższa wygrana w historii: 9:1 z Ekwadorem (1938) | Najwyższa porażka w historii : 0:7 z Brazylią (1997)
Sebastian Warzecha

P.

Szczęście + praca = Peru powraca

olacy czekali 12 lat by ponownie móc pojechać na
mistrzostwa świata. Regularnie wymieniana w gronie
mocnych drużyn z Ameryki Południowej (dwa brązowe
medale w trzech ostatnich Copa América) reprezentacja
Peru czekała trzy razy dłużej.

Architektem tego sukcesu jest Ricardo Gareca. Jak na dwadzieścia
lat kariery trenerskiej, 60-latek nie miał wcześniej wielkich
s u kc e s ó w. W 2 0 0 8 rok u w yg r a ł p e r u w i a ń s k ą l i g ę w r a z
z Universitario, a prowadząc Vélez trzykrotnie zdobywał
mistrzostwo Argentyny. Po przygodach z tymi zespołami zaliczył
jeszcze krótki epizod w Palmeiras, po czym traﬁł na ławkę trenerską
reprezentacji Peru. I wkomponował się znakomicie.
Droga Peruwiańczyków do Rosji nie była jednak usłana
różami – w siedmiu pierwszych spotkaniach zawodnicy La
Blanquirroja zgromadzili zaledwie cztery punkty. Zresztą remis,
który wówczas zaliczyli, też był rozczarowaniem, został bowiem
„wyrwany” na własnym terenie słabej Wenezueli. Na szczęście dla
podopiecznych Gareki, mecz z Boliwią, przegrany 0:2, został
zakwaliﬁkowany jako walkower na ich korzyść. To podniosło morale
zawodników i okazało się kluczowe dla losów awansu. Już po
dostaniu się na mistrzostwa, selekcjoner wspominał to tak:
„Początek był trudny. Zawsze potrzeba trochę szczęścia, a ja jestem
osobą, która w nie wierzy. Najważniejsza jednak pozostaje praca”.
Właśnie za sprawą tej pracy swoją prawdziwą siłę
i potencjał Peru pokazało w drugiej części eliminacji, gdy nie
przegrało przez sześć kolejnych spotkań, mierząc się po drodze m.in.
z Argentyną (0:0), Urugwajem (2:1) czy Kolumbią (1:1). Ostatecznie
takie rezultaty pozwoliły im dostać się do barażu przeciwko Nowej

Zelandii. Mimo nieobecności największej gwiazdy – Paolo Guerrero
– wygrana 2:0 u siebie pozwoliła Peruwiańczykom powrócić na
mundial.
Serię meczów bez porażki Gareca i jego podopieczni
kontynuują do tej pory – aktualnie jest ich już dwanaście. To
najlepszy wynik w historii reprezentacji. Dodatkowo do gry wrócił
kapitan, legenda i lider zespołu w postaci Guerrero. Mimo 34 lat na
karku i kilku miesięcy bez gry, były zawodnik Bayernu i HSV wciąż
pozostaje kluczowym graczem w układance argentyńskiego
trenera. Myliłby się jednak ten, kto uznałby, że Peru – z Guerrero,
Jeffersonem Farfánem czy Alberto Rodríguezem – to reprezentacja
emerytów. Gareca zadbał o to, by zmiana pokoleniowa przebiegała
gładko i już teraz średnia wieku tej kadry wynosi 27,4 lata. Ośmiu
zawodników ma 25 lat lub mniej, a tylko czterech przekroczyło
trzydziestkę. Do wspomnianej wcześniej trójki doliczyć należy José
Carvallo, rezerwowego bramkarza.
Wielką zaletą Peruwiańczyków jest to, że potraﬁą
dostosować się do rywala – ze słabszymi reprezentacjami grają na
s w o i c h w a r u n k a c h : o fe n s y w n i e , d o m i n u j ą c i n i e d a j ą c
przeciwnikowi odetchnąć, jednak kiedy przychodzi do starcia
z czołowym zespołem, potraﬁą się wycofać, by postawić na
kontrataki i w ten sposób powalczyć o zwycięstwo.
Mają doskonałych wykonawców do każdej z tych ról –
wspomniany Farfán, skrzydłowi: Flores i Carillo. Warto nadmienić
też, że bardzo dobrze radzi sobie linia defensywna reprezentacji,
która w ostatnich czternastu meczach (od początku 2017 roku)
straciła zaledwie osiem (!) bramek. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, Peruwiańczycy mogą stać się czarnym koniem turnieju.

Mundial 1982
Faza Grupowa
GRUPA 1
0:0 Kamerun (A Coruña, 15.06.)
1:1 Włochy (Vigo, 18.06.)
1:5 Polska (A Coruña, 22.06.)
Peru zajęło 4. miejsce w grupie

Sparingi w 2018

Kolumbia – Peru 2:0 (08.10.2015)
Peru – Chile 3:4 (14.10.2015)
Peru – Paragwaj 1:0 (14.11.2015)
Brazylia – Peru 3:0 (18.11.2015)
Peru – Wenezuela 2:2 (25.03.2016)
Urugwaj – Peru 1:0 (30.03.2016)
Boliwia – Peru 0:3 (01.09.2016)
Peru – Ekwador 2:1 (07.09.2016)
Peru – Argentyna 2:2 (07.10.2016)
Chile – Peru 2:1 (12.10.2016)
Paragwaj – Peru 1:4 (11.11.2016)
Peru – Brazylia 0:2 (16.11.2016)
Wenezuela – Peru 2:2 (24.03.2017)
Peru – Urugwaj 2:1 (29.03.2017)
Peru – Boliwia 2:1 (01.09.2017)
Ekwador – Peru 1:2 (05.09.2017)
Argentyna – Peru 0:0 (06.10.2017)
Peru – Kolumbia 1:1 (11.10.2017)
Nowa Zelandia – Peru 0:0 (11.11.2017)
Peru – Nowa Zelandia 2:0 (16.11.2017)
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Peru – Chorwacja 2:0 (24.03.)
Islandia – Peru 1:3 (28.03.)
Peru - Szkocja 2:0 (30.05.)
Arabia Saudyjska – Peru 0:3 (03.06.)
Szwecja – Peru 0:0(09.06.)

Eliminacje do MŚ 2018

PERU

KADRA NA MUNDIAL 2018

Moskwa

Jekaterynburg
Sarańsk

Soczi

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Pedro Gallese

BR

28

Tiburones Rojos

37 (2014)

brak

12

Carlos Cáceda

BR

26

Deportivo Municipal

6 (2016)

brak

21

José Carvallo

BR

32

UTC Cajamarca

5 (2007)

brak

3

Aldo Corzo

PO

29

Universitario

24 (2009)

brak

17

Luis Advíncula

PO

28

Lobos BUAP

64 (2010)

brak

2

Alberto Rodríguez

ŚO

34

Atlético Junior

73 (2003)

brak

4

Anderson Santamaría

ŚO

26

Club Puebla

4 (2017)

brak

5

Miguel Araujo

ŚO

23

Alianza Lima

7 (2014)

brak

15

Christian Ramos

ŚO

29

Tiburones Rojos

67 (2009)

brak

6

Miguel Trauco

LO

25

Flamengo

24 (2014)

brak

22

Nilson Loyola

LO

23

FBC Melgar

3 (2016)

brak

16

Wilder Cartagena

DP

23

Tiburones Rojos

3 (2017)

brak

23

Pedro Aquino

DP

23

Lobos BUAP

11 (2016)

brak

13

Renato Tapia

ŚP

22

Feyenoord

29 (2015)

brak

19

Yoshimar Yotún

ŚP

28

Orlando City

70 (2011)

brak

7

Paolo Hurtado

OP

27

Vitória

31 (2011)

brak

8

Christian Cueva

OP

26

Săo Paulo

43 (2011)

brak

10

Jefferson Farfán

PN

33

Lokomotiw Moskwa

81 (2003)

brak

14

Andy Polo

PN

23

Portland Timbers

15 (2016)

brak

18

André Carrillo

PN

27

Watford

44 (2011)

brak

20

Édison Flores

LN

24

Aalborg

27 (2013)

brak

9

Paolo Guerrero

ŚN

34

Flamengo

87 (2004)

brak

11

Raúl Ruidíaz

ŚN

27

Monarcas Morelia

29 (2011)

brak
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

27,4

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Paolo Guerrero
Zawieszenia, procesy, odwołania. Droga była długa i wyboista, ale wreszcie jest!
Człowiek-legenda peruwiańskiej piłki udział w mundialu musiał wywalczyć sobie nie
tylko na boisku, ale też szarpiąc się z przeróżnymi instytucjami. Występ na tym turnieju
był jego największym marzeniem, nie ukrywał tego. Nic więc dziwnego, że aż tak
zależało mu na udziale w nim. Mimo że sankcja została odroczona w najlepszym
momencie dla popularnego Predatora, to i tak mocno w niego uderzyła. Napastnik od
października zaliczył tylko dwa mecze, które mógł zagrać między zakończeniem
pierwotnej 6-miesięcznej banicji, a przedłużeniem kary i ponownym zawieszeniem.
Jego forma na mistrzostwa pozostaje więc jedną wielką niewiadomą. Ponadto na czas
zawieszenia Flamengo - zgodnie z przysługującym im prawem - wypisało Guerrero
z listy płac, a po ostatnim wyroku TAS-u brazylijski klub postanowił ponownie zawiesić
kontrakt snajpera. Paolo, oprócz rytmu meczowego, stracił więc również dużo
pieniędzy. A to nie koniec nieprzyjemności, wszak zawieszenie zostało odroczone tylko
na czas mundialu. Po nim wygasa kontrakt z Flamengo, a sam Guerrero do gry może
wrócić dopiero w przyszłym roku. Nie wiadomo w jakiej formie będzie wtedy 35-letni już
napastnik, tak jak nie wiadomo, czy będzie mógł liczyć wtedy na poważne oferty. Póki co
jednak cały naród peruwiański raduje się możliwością oglądania swojego idola na
mistrzostwach świata w Rosji. Tej radości nie można się dziwić, bo Guerrero jest
zdecydowanie najważniejszym zawodnikiem reprezentacji Peru oraz kapitanem
i liderem grupy, bez którego drużyna straciłaby dużo jakości. To ten człowiek, który
zawsze bierze na siebie odpowiedzialność. Ten, na którego patrzą koledzy, kiedy mecz
nie układa się po ich myśli. Guerrero zawsze trzymał wysoki poziom, nawet w gorszych
okresach potraﬁąc pociągnąć kolegów do dobrego wyniku. Najlepszy strzelec
reprezentacji Peru w ostatnich eliminacjach i w całej jej historii – to mówi samo za
siebie. Skrajne reakcje na wieść o jego zawieszeniu i późniejszym odroczeniu kary – od
zbiorowej histerii po dziką euforię – były więc jak najbardziej na miejscu. Mając na
uwadze dobro widowiska i czysto ludzki punkt widzenia, cieszymy się, że stanęło na
tym drugim.

Trener

Młody wilk

Renato Tapia

Ricardo Gareca
Peru wraca na mundial po 36 latach, choć mogło to zrobić
dużo wcześniej. La Blanquirroja była tego bardzo bliska
w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 1986 roku,
wystarczyło tylko wygrać z Argentyną. Pod koniec
meczu bramkę wyrównującą strzelił jednak… Ricardo
Gareca, grający wówczas w kadrze Albicelestes. Na sam
turniej nie został jednak powołany, więc i on na udział
w mistrzostwach świata, choć już w innej roli, musiał
czekać kolejne 32 lata. Pracę z reprezentacją Peru
ułatwiło mu przetarcie w tym kraju, jakie zaliczył,
prowadząc Universitario, gdzie miał okazję poznać
mentalność narodu i specyﬁkę ligi. To w dużej mierze
pozwoliło mu, jako selekcjonerowi, spojrzeć łaskawszym okiem na tamtejszych
ligowców i wypromować kilku z nich w reprezentacji. Warto przyglądać się
prowadzonej przez niego reprezentacji, bo Argentyńczyk stara się wpajać swoim
podopiecznym szybkie tempo gry, rozgrywanie po ziemi i agresywny pressing.
Innymi słowy: futbol ofensywny.

Do Europy przybył jako nastolatek, tak
jak wielu jego krajan. W
przeciwieństwie do większości z nich
zdołał jednak przebić się do pierwszej
drużyny swojego zespołu.
Po dwóch latach gr y w Twente
wywalczył sobie transfer do bardziej
renomowanego Feyenoordu. Z ekipą z
Rotterdamu zdobył mistrzostwo i dwa
puchary. Renato ma bardzo dobrą
technikę, a przy tym świetne warunki ﬁzyczne i dynamikę.
Doskonale sprawdza się jako cofnięty pomocnik, choć
może też grać ustawiony wyżej lub jako obrońca. Mimo gry
na defensywnych pozycjach, dużo daje też w ofensywie,
potraﬁąc grać efektownie. W Peru nazywany jest
kapitanem przyszłości. „Ma cechy lidera. Gdy przemawia,
słucha go nawet starszyzna” – mówił o nim Gareca.
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Argentyna

Аргентина

Asociación del Fútbol Argentino
Rok założenia federacji: 1893
Ranking Fifa: 5
4-2-3-1

9
Higuaín

11

13

Di Maria

Meza

UNIDOS POR UNA ILUSIÓN
Razem po marzenia

10

Sukcesy Reprezentacji

Messi

5

14

Biglia

Mascherano

3

18

Tagliaﬁco

Salvio

17

16

Otamendi

Rojo

23
Caballero

MOCNE STRONY
Ofensywna potęga
W ataku Albicelestes tradycyjnie siła ataku jest jej
największym atutem. Plejada wielkich nazwisk, którzy są
czołowymi postaciami lig, powinna zagwarantować
worek bramek. O ile odpowiednio zaadresuje się piłkę.

Lionel the God
Jak w każdej grze z cyklu Role Playing Games, posiadanie
jednostki legendarnej bądź wybitnej może przechylić
szalę zwycięstwa na twoją korzyść. A kto się do tego
bardziej nadaje jak Leo Messi? W każdej szanującej się
armii taka postać jest kluczowa do odniesienia sukcesu.

SŁABE STRONY
Mętlik w głowie
Bolączką Argentyny jest niezmiennie od dekad aspekt
mentalny. Liczba głosów narodu pomnożona przez
oczekiwania równa się mistrzostwo świata. Presja
osiągnięcia końcowego zwycięstwa dość mocno pęta
nogi zarówno piłkarzom, jak i sztabowi trenerskiemu.
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Obrona przegranych
Tradycją staje się powoli to, że zarówno w bramce, jak
i w obronie brakuje odpowiedniej jakości do
zredukowania liczby straconych bramek. A każda jej
utrata podnosi współczynnik ciśnienia z napisem
„porażka”, gdyż większość z nich dość łatwo się poddaje.

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Mistrzostwo Świata: 1978, 1986
Finał MŚ: 1930, 1990, 2014
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: brak
Copa América: 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955,
1957, 1959, 1991, 1993
Puchar Konfederacji: 1992
Igrzyska Olimpijskie: 2004, 2008
Występy na MŚ: 17

Ciekawostki
Mirtha Legrand, niegdyś znana głównie jako aktorka, a dziś gospodyni swojego
popularnego talk show „Almorzando con Mirtha Legrand”, do którego zaprasza
znane postacie ze świata biznesu, polityki i pozostałych dziedzin życia. Przy
suto zaprawionym stole, na który stać zaledwie ułamek społeczeństwa
argentyńskiego, omawiane są różne bieżące sprawy z kraju i ze świata.
Wszystko w dość absurdalnym obrazie, który wygląda jak oderwany od
rzeczywistości, gdzie goście zaproszeni do studia mają odpowiedź na każde
pytanie. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że program ten w emisji
jest od 49 lat a pani Mirtha ma... 91 lat. Jak widać, wesołe jest życie staruszka.
„Pamiętajcie drogie dzieci, po robocie myjcie zawsze rączki!” - to przestroga,
która obowiązuje od 1892 roku, kiedy to Juan Vucetich, porucznik policji
w Buenos Aires, po raz pierwszy w historii kryminalistyki wskazał winnego za
pomocą daktyloskopii. Winną była Francisca Rojas, która zgłosiła morderstwo
swojej dwójki dzieci, oskarżając o ten czyn swojego sąsiada Pedro. Nie
spodziewała się, że badający tę sprawę Vucetich pobierze jej odcisk palców
i porówna z zakrwawionym odciskiem znalezionym w drzwiach oﬁar. Tym
samym znaleziono winną zbrodni, która zabiła swoje własne dzieci, a potem

przyznała się, że zrobiła to, ponieważ jej partner nienawidził jej dzieci.

Opracowanie : Michał Borowy

Najwięcej występów:
Zanetti i Mascherano (po 143 występy)

Najwięcej występów na MŚ: Diego Maradona
(21 występów na MŚ: 1982, 1986, 1990, 1994)

Najwyższa wygrana w historii: 12:0 z Ekwadorem (1942) | Najwyższa porażka w historii : 1:6 z Czechosłowacją (1958)
Michał Borowy

W

Ciszej jedziesz, dalej dojedziesz

ﬁlmie „Dziewięć Królowych” Marcos, zagrany po
mistrzowsku przez genialnego aktora Ricardo Darina,
jako doświadczony mistrz złodziejskiego fachu, uczy
młodego Juana przetrwania w ciężkich czasach,
oszukując raz po raz swe naiwne oﬁary.

W końcu decyduje się na wielki skok, w który zaangażował nawet
swoją siostrę, Valerię. Ostatecznie skończył się tym, że został
z niczym, gdyż w wyniku kilku sprytnie zaaranżowanych intryg
przez Juana, ten pozyskał nie tylko środki pieniężne na dostatnie
życie, ale z wzajemnością uwiódł również i Valerię. Natomiast
Marcosa pozostawił z pustymi rękami. Teraz już wiecie, czemu
Lionel Messi, jako kapitan reprezentacji Argentyny, przekonał
trenera Sampaoliego do tego, żeby nie uwzględniać ﬁnalnie
w kadrze Mauro Icardiego. I to nie tylko dlatego, że dla Messiego to
ulubiony ﬁlm z ulubionym aktorem. Życie, jako sztuka, jest dla
Icardiego ceglanym murem, przez który chce niestety przebijać się
głową. W związku z tym swoim językiem, jak i postawą życiową
przyćmił całkowicie świetny sezon we Włoszech i skutecznie
odebrał sobie szansę na mundial. W rodzinie, choć podchodzi się do
wszystkich z zasadami, na pewne ustępstwa co poniektórzy muszą
się godzić.
I tak Messi, mający swoje zwyczaje, nie dopuszcza do
swojego kręgu plemiennego niemal 3/4 kadry, traktując ich
w najlepszym razie jako dodatkowych powierników do noszenia
piłek, korków, pasty do zębów, a nawet... wyprowadzenia jego psa. By
jednak Puchar Świata zdobyć, Leo musi liczyć także i na nich, ale jak
na ironię losu cały naród argentyński liczy tylko na niego samego.
I tu właśnie dochodzimy do wniosku, że zgranie będzie tym, co może

uratować Albicelestes na rosyjskim turnieju. Nadzieja tkwi w słowie
„odpowiedzialność”, na którą musi koniecznie uczulić trener swoich
podopiecznych. Ma to zapobiec ewentualnemu leserowaniu i graniu
piłek tylko do Leo w modlitwie o cud. Tym bardziej nacisk położony
na taktykę wydaje się być tym, co może tylko pomóc Argentynie - bo
kto inny jak nie Sampaoli może w końcu przykryć czapką osoby
takie jak Bauza, Sabella, Maradona czy Batista.
Zresztą przed nim samym mundial jest też próbą
odpowiedzenia sobie na pytanie, czy w piłce nożnej jest miejsce na
poezję kosztem prozy. Przez kilka miesięcy trener kombinował
z ustawieniami od 3-4-3 po 4-2-3-1 i żadne z nich nie przyniosły
dobrych rezultatów, zwłaszcza po klęsce 0:6 z Hiszpanią. Dlatego też
Sampaoli eksperymentuje ponownie z nowatorskim 2-3-2-3, budząc
tym samym wspomnienia jego mistrza, Marcelo Bielsy. Nic nie może
być bardziej loco od tego, co wymyślał, choć w odróżnieniu od niego
Sampa nie traktuje piłkarzy jak żołnierzy, których każe za to, że
nierówno chodzą. Niestety, czy to ryglem, czy swobodą
Argentyńczycy w grupie już od dwóch dekad nie mogą poszczycić
się sukcesami, na które złakniony jest naród. Naród zmęczony,
styrany, brutalnie pobity zmienną ideologiczną papką polityczną,
zniekształcony przez pieniądze, które tylko rozwarstwiły i nasiliły
podziały w nich samych. A może to już najwyższy czas, żeby właśnie
się wyciszyć? Piłkarze mogą się przecież zainspirować swoimi
kolegami z reprezentacji futsalu, która dwa lata temu sięgnęła po
mistrzostwo świata. Było ono niespodziewane i o tyle zaskakujące,
że choć sport piłkarski, to potęgą w nim Argentyna nigdy nie była.
Czas wreszcie, by aniołowie nauczyli się machać skrzydłami tak, by
nie musieli ponownie uwalić się błotem.

Mundial 2014
Faza Grupowa
2:1 Bośnia i Hercegowina (Rio de Janeiro, 15.06.)
1:0 Iran (Belo Horizonte, 21.06.)
3:2 Nigeria (Porto Alegre, 25.06.)
1/8 ﬁnału – 1:0 Szwajcaria (Sao Paulo, 01.07.)
ćwierćﬁnał – 1:0 Belgia (Brasilia, 05.07)
półﬁnał – 0:0 pd. 4:2 karne Holandia (Sao Paulo, 09.07)
ﬁnał – 0:1 pd. Niemcy (Rio de Janeiro, 13.07)

Sparingi w 2018
Włochy 0:2 Argentyna (23.03.2018)
Hiszpania 6:1 Argentyna (27.03.2018)
Argentyna 4:0 Haiti (30.05.2018)
Izrael : Australia (09.06.2018)

Eliminacje do MŚ 2018
Argentyna 0:2 Ekwador (09.10.2015)
Paragwaj 0:0 Argentyna (14.10.2015)
Argentyna 1:1 Brazylia (14.11.2015)
Kolumbia 0:1 Argentyna (17.11.2015)
Chile 1:2 Argentyna (25.03.2016)
Argentyna 2:0 Boliwia (30.03.2016)
Argentyna 1:0 Urugwaj (02.09.2016)
Wenezuela 2:2 Argentyna (07.09.2016)
Peru 2:2 Argentyna (07.10.2016)
Argentyna 0:1 Paragwaj (12.10.2016)
Brazylia 3:0 Argentyna (11.11.2016)
Argentyna 3:0 Kolumbia (16.11.2017)
Argentyna 1:0 Chile (24.03.2017)
Boliwia 3:2 Argentyna (28.03.2017)
Urugwaj 0:0 Argentyna (01.09.2017)
Argentyna 1:1 Wenezuela (06.09.2017)
Argentyna 0:0 Peru (06.10.2017)
Ekwador 1:3 Argentyna (11.10.2017)
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Sankt Petersburg

Niżny Nowogród

Moskwa

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Nahuel Guzmán

BR

32

Tigres

6 (2014)

brak

12

Franco Armani

BR

31

River Plate

0

brak

23

Wilfredo Caballero

BR

36

Chelsea

3 (2018)

brak

2

Gabriel Mercado

PO

31

Sevilla

20 (2010)

brak

6

Federico Fazio

ŚO

31

AS Roma

9 (2011)

brak

17

Nicolás Otamendi

ŚO

30

Manchester City

54 (2009)

2010

16

Marcos Rojo

ŚO/LO

31

Manchester United

56 (2011)

2014

3

Nicolás Tagliaﬁco

LO

25

Ajax Amsterdam

4 (2017)

brak

4

Cristian Ansaldi

LO

31

Torino

5 (2009)

brak

8

Marcos Acuña

LO/LN

26

Sporting

10 (2016)

brak

5

Lucas Biglia

DP

32

Lazio

57 (2011)

2014

14

Javier Mascherano

DP

33

Hebei Fortune

143 (2003)

2006, 2010, 2014

19

Éver Banega

ŚP/OP

29

Sevilla

62 (2008)

brak

15

Enzo Pérez

ŚP

32

River Plate

23 (2009)

2014

20

Giovani Lo Celso

ŚP

22

Paris Saint-Germain

5 (2017)

brak

13

Maximiliano Meza

OP

26

Independiente

2 (2018)

brak

18

Eduardo Salvio

PN

27

Benﬁca

9 (2009)

brak

22

Cristian Pavón

PN

22

Boca Juniors

5 (2017)

brak

11

Ángel Di Maria

LN/PN

30

Paris Saint-Germain

94 (2009)

2010, 2014

10

Lionel Messi

ŚN/OP

30

FC Barcelona

124 (2005)

2006, 2010, 2014

21

Paulo Dybala

ŚN/OP

24

Juventus

12 (2015)

brak

9

Gonzalo Higuaín

ŚN

30

Juventus

72 (2009)

2010, 2014

7

Sergio Agüero

ŚN

29

Manchester City

85 (2006)

2010, 2014
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

29,2

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Lionel Messi
Na jego temat powstało już tyle książek, artykułów i encyklopedii, że przypominanie
o nich nie ma większego sensu. Jego sukcesy omawiane są w szkołach na lekcjach
historii obok odzyskania niepodległości, upadku Muru Berlińskiego czy powstania
Internetu. Piłkarska ikona, która stała się za życia legendą, powoli zdaje sobie sprawę, że
nie uniknie sytuacji, w której będzie musiał zakończyć swa piękną, barwną i... nie do
końca satysfakcjonująca karierę sportowca. Bo chyba nikt inny jak właśnie Leo nie
czuje w swym argentyńskim sercu bólu, że jego skryta w małym ciele wielkość nie jest
w stanie doprowadzić Albicelestes do wzniesienia rąk w górze na znak zdobycia
Pucharu Świata. Nigdy nie zdradził swojej ojczyzny, mimo iż za młodu był kuszony przez
Hiszpanów z walizkami wypełnionymi dolarami. Odrzucił te dobra, bo i tak zarobił ich
znacznie więcej. Lecz pomimo szczytnej idei, w Argentynie jest traktowany jak obcy
z planety Nostromo. Wyalienowany i nieśmiały za młodu chłopiec przepoczwarzył się
jednak w mężczyznę z modną dziś fryzurą nordyckiego drwala, który ma ochotę na
karczowanie lasu, co czyni przynajmniej raz w tygodniu. Od skrzydłowego technika bez
gry obronnej do rozgrywającego kreatora bez gry obronnej. Ta zmiana naniosła wiele
w jego charakterystyce gry, lecz nie zmieniła tego, że wciąż jest tylko świetnym
elementem drużyny, a nie zaś jej liderem bądź przywódcą. Wciąż może dać kadrze
wszystko albo nic, co było zwłaszcza widoczne w fazie pucharowej ostatniego
mundialu, gdzie gwiazda Messiego mocno już gasła. Dziś stoi przed niemal ostatnią
szansą na triumf z kadrą. Bo pokolenia przegranych Argentyna nie chce już
przyjmować. A ta, której czołem jest Messi, brzmi jak dobry scenariusz do ﬁlmu
tragicznego, pełnego łez i bólu. Leo jednak wciąż będzie wielki i cieszmy się z tego, że
ktoś taki jak on pojawił się na naszym świecie. Nawet jeśli jego błękitno-biała koszulka
ze słoneczkiem z anielskiego lnu będzie upaprana niezmywalnym brudem przegranej.

Trener

Młody wilk

Giovani Lo Celso

Jorge Sampaoli
Marzenie Sampaoliego o prowadzeniu kadry w końcu się
ziściły. Odkąd szerszej publiczności dał się poznać jako
szalony trener reprezentacji Chile, niemal każdy
zachwycił się odważną ofensywną grą przeciwko
każdemu. Znany z olbrzymiego zamiłowania do detali,
których nauczył się u swojego mistrza Marcelo Bielsy, to
samo chce uczynić z reprezentacją Argentyny. Lecz ta jak na złość - nie prezentuje się pod jego batutą tak, jak
każdy zapewne to sobie wyobrażał. Doświadczony,
odważny w podejmowaniu decyzji, charakterny ale
niekiedy niepotraﬁący panować nad swoimi emocjami;
Jorge stoi pod ścianą swojej kariery, bo tylko wygranie
mistrzostwa może mu przynieść deﬁnitywny szacunek jakiego oczekuje. Po ostatniej
rozczarowującej postawie w Sevilli (głównie z powodu chęci objęcia kadry) otrzymał
ostatni bilet do wielkiego świata. W przypadku porażki czeka go zjadanie resztek ze
stołu tych stojących wyżej od niego.

Choć w PSG trenera Unaia Emery'ego
przegoniono, uznając jego pobyt
w Paryżu za zbędny, w Argentynie
dziękują mu za to, że swoje szanse na
rozwinięcie skrzydeł otrzymał Lo
Celso. Chłopak, który pierwotnie miał
być tylko „jednym z młodych
wchodzących”, stał się pod koniec
s e zo n u w a ż n y m o g n i w e m P S G ,
zwłaszcza przy absencji Neymara.
Kreatywność, przebojowość i dynamika zasługują w pełni
na to, by na wychowanka Rosario Central zwrócić swoją
szczególną uwagę. Na jego drybling może nadziać się wielu
doświadczonych piłkarzy, a młody wiek i przede
wszystkim ogromne chęci sprawiają, że Messi nie będzie
się czuł osamotniony przy zwiększaniu szans na strzelenie
bramki.

Ostatnie mecze

89

Grupa D
OLEMAGAZYN.PL | LEBALLONMAG.PL

Chorwacja

Хорватия

Hrvatski nogometni savez
Rok założenia federacji: 1912
Ranking Fifa: 20
4-2-3-1

17
Mandžukić

4

9

Perišić

Kramarić

MALA ZEMLJA. VELIKI SNOVI
Mały kraj, wielkie marzenia

10

Sukcesy Reprezentacji

Modrić

19

7

Badelj

Rakitić

21

2

Vida

Vrsaljko

6

5

Lovren

Ćorluka

23
Subašić

MOCNE STRONY
Jakość drugiej linii
Chorwacka pomoc złożona z Modricia, Rakiticia,
Kovačicia i pozostałych kolegów to marzenie
trenerów.

Przywództwo i doświadczenie
Vatreni mają w składzie zawodników, którzy w
s w o i c h
k l u b a c h
w a l c z ą
o najwyższe cele. W trudnych chwilach mogą
poderwać zespół do walki.

SŁABE STRONY
Trudności snajperów
Mandžukić, Kramarić czy Kalinić nie należą do
pionków, lecz wszystkim z nich w brakuje
regularności w zdobywaniu goli. Chorwaci
muszą liczyć na zryw jednego z nich.

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: 1998
Półﬁnał MŚ: 1930*, 1962*
Mistrzostwo Europy: brak
Finał ME: 1960*, 1968*
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: 1960*
Występy na MŚ: 13

Ciekawostki
W Brazylii mają Chrystusa Zbawiciela z Rio, w Polsce jest Chrystus Król
Wszechświata. W Chorwacji poszli o krok dalej i posąg Jezusa posłali
prosto na dno. Betonowa ﬁgura nie jest aż tak okazała jak 440-tonowy
kolos ze Świebodzina. Liczy sobie zaledwie osiem metrów i waży
dziesięć ton, ale jest za to największym podwodnym posągiem
Zbawiciela. I ma kolegów, gdyż to ostatni element w układance 52
posągów, tworzących razem pierwszą na świecie drogę krzyżową pod
poziomem morza. Znajdująca się niedaleko miejscowości Trogir
ekspozycja ma być atrakcją turystyczną dla potencjalnych
pielgrzymów i nurków (najlepiej dwa w jednym). Chorwaci mają jakiś
pociąg do zatapiania. Od kilku lat działa tam ﬁrma, której wina
dojrzewają na dnie morza Adriatyckiego. Niedawno wypuściła serię
pierwszych piw craftowych leżakowanych w ten sam sposób
przynajmniej od pół roku.
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Atmosfera wokół reprezentacji
Co prawda uległa ona znaczącej poprawie po
zmianie trenera i awansie na Mundial, ale wciąż
jest to siedzenie na beczce z prochem.

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Tomasz Zakaszewski

Najwięcej występów:
Darijo Srna (134 występów)

Najwięcej występów na MŚ: Dario Šimić
(11 występów na MŚ: 1998, 2002, 2006)

Najwyższa wygrana w historii: 10:0 z San Marino (2016) | Najwyższa porażka w historii : 1:5 z Anglią (2009)
Tomasz Zakaszewski

W

Opuścić Bałkański Kocioł

ybryki kibiców i konﬂikt z federacją, wielki proces
trzęsącego krajowym futbolem Mamicia z udziałem
czołowych piłkarzy, nieprzyjemne relacje zawodników
z byłym selekcjonerem. Chorwaci warzą się we własnym
kotle, tocząc wojnę wszystkich przeciwko wszystkim.

Przed Euro 2016 wszelkie artykuły odnoszące się do występów
reprezentacji na tym turnieju podkreślały konieczność odcięcia się
piłkarzy od problemów z otoczenia kadry. Lecz te wracały jak
bumerang, np. pod postacią rac rzuconych na murawę stadionu
w Saint-Etienne. Nie jest też możliwe, aby całkowicie zapomnieć,
gdy samemu tkwi się w tym szambie po uszy. Luka Modrić odwołał
swoje zeznania w procesie Zdravko Mamicia, byłego prezydenta
Dinama Zagrzeb, który prowadził lukratywny biznes okradania na
miliony najbardziej utytułowanego chorwackiego klubu, żerował na
jego talentach i trząsł skorumpowanym krajowym związkiem piłki
nożnej.
To w linii prostej prowadzi nas do reprezentacji. Poprzedni
selekcjoner Ante Čačić miał być pionkiem Mamicia z zadaniem
wypromowania kolejnych gwiazd Dinama. Nie miał większych
sukcesów, mimo 30-letniego doświadczenia w zawodzie. Określano
go mianem "domorosłego trenera", krytykując niewystarczający
warsztat. W trakcie eliminacji - po remisie 1:1 z Finlandią, który
znacząco oddalał Chorwatów od Mundialu - został zwolniony. Sam
Modrić miał narzekać na decyzję Čačia o cofnięciu się do obrony, po
tym jak Vatreni objęli prowadzenie z reprezentacją Suomi. Ante
dołączył tym samym do selekcjonerskiej sztafety. To już pewna
tradycja. Pod koniec eliminacji do Mistrzostw Świata w 2014 roku
stanowisko opuścił Igor Štimac, jego miejsce zajął Niko Kovač, który

przed kolejną wielką piłkarską imprezą oddał posadę Čačiowi. Teraz
przyszła kolej na Ante.
Pojawienie się Zlatko Dalicia na ławce trenerskiej było
powiewem świeżości. Jest postrzegany jako osoba spoza układów
chorwackiej piłki. "Ze Zdravko Mamiciem nigdy nie wypiłem nawet
kawy. Niech wszyscy to wiedzą! " - podkreślał szkoleniowiec. Drogę
do reprezentacji utorował sobie sukcesami i umiejętnościami, a nie
koneksjami. Tak jak w przypadku jego poprzedników, zmiana
selekcjonera przyniosła pozytywny rezultat. Zaledwie około 60
godzin po trenerskiej roszadzie Vatreni zwyciężyli w ostatnim
meczu grupowym z Ukrainą (2:0). Losy baraży rozstrzygnęli już
w pierwszym spotkaniu, demolując Greków wynikiem 4:1. "Co się
zmieniło? Trener. Rozmawia z nami częściej niż jego poprzednik
i wyciągnął z nas wszystko co najlepsze" - tłumaczył Danijel Subašić
nagłą poprawę w postawie kadry. Dalić wprowadził bardziej
efektywną taktykę, dialog oraz pozytywną atmosferę w szatni i już
na wstępie wyciągnął rękę do sympatyków przed meczem
z Ukrainą, organizując pierwszy od roku otwarty trening z udziałem
kibiców.
Złota generacja chorwackiego futbolu wciąż żyje w cieniu
trzeciego miejsca z Mundialu 1998 roku. W XXI wieku Vantreni
kończyli udział w MŚ na fazie grupowej, o ile w ogóle się
zakwaliﬁkowali, a czas nieuchronnie ucieka. Dla Modricia,
Mandžukicia czy Ćorluki może być to ostatni mundial. Argentyna
ledwo doczołgała się do Rosji, Islandia i Nigeria są jakościowo
gorszymi zespołami, więc wszystko jest w rękach Chorwatów. Za
sprawą Dalicia ogień pod kotłem przygasł, a Vatreni ponownie stoją
przed wielką sposobnością na pokonanie własnych słabości.

Mundial 2014
Faza Grupowa
GRUPA A
1:3 Brazylia (São Paulo, 12.06.)
4:0 Kamerun (Manaus, 18.06.)
1:3 Meksyk (Recife, 23.06.)
Chorwacja zajęła 3. miejsce w grupie

Sparingi w 2018
Peru – Chorwacja 2:0 (24.03.)
Meksyk – Chorwacja 0:1 (28.03.)
Brazylia– Chorwacja 2:0 (3.06.)
Chorwacja – Senegal 2:1 (8.06.)

Eliminacje do MŚ 2018
Chorwacja – Turcja 1:1 (5.09.2016)
Kosowo – Chorwacja 0:6 (6.10.2016)
Finlandia – Chorwacja 0:1 (9.10.2016)
Chorwacja – Islandia 2:0 (12.11.2016)
Chorwacja – Ukraina 1:0 (24.03.2017)
Islandia – Chorwacja 1:0 (11.06.2017)
Chorwacja – Kosowo 1:0 (2.09.2017)
Turcja – Chorwacja 1:0 (5.09.2017)
Chorwacja – Finlandia 1:1 (6.10.2017)
Ukraina – Chorwacja 0:2 (9.10.2017)
Baraże:
Chorwacja – Grecja 4:1 (9.11.2017)
Grecja – Chorwacja 0:0 (12.11.2017)
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Sankt Petersburg
Niżny Nowogród

Kaliningrad

Rostów

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

23

Danijel Subašić

BR

33

Monaco

37 (2009)

2014

12

Lovre Kalinić

BR

28

Gent

10 (2014)

2014

1

Dominik Livaković

BR

23

Dinamo Zagrzeb

1 (2017)

brak

2

Šime Vrsaljko

PO

26

Atlético Madryt

35 (2011)

2014

13

Tin Jedvaj

ŚO/PO

22

Bayer

11 (2014)

brak

6

Dejan Lovren

ŚO

28

Liverpool

38 (2009)

2014

5

Vedran Ćorluka

ŚO

32

Lokomotiw Moskwa

98 (2006)

2014

21

Domagoj Vida

ŚO

29

Beşiktaş

58 (2010)

2014

15

Duje Ćaleta-Car

ŚO

21

Red Bull Salzburg

1 (2018)

brak

3

Ivan Strinić

LO

30

Sampdoria

42 (2010)

brak

22

Josip Pivarić

LO

29

Dynamo Kijów

19 (2013)

brak

19

Milan Badelj

DP

29

Fiorentina

37 (2010)

2014

24

Filip Bradarić

DP

26

Rijeka

4 (2016)

brak

10

Luka Modrić

ŚP

32

Real Madryt

105 (2006)

'2006, 2014

7

Ivan Rakitić

ŚP

30

Barcelona

91 (2007)

2014

8

Mateo Kovačić

ŚP

24

Real Madryt

40 (2013)

2014

11

Marcelo Brozović

ŚP

25

Inter

34 (2016)

2014

20

Marko Pjaca

LN

23

Schalke

16 (2014)

brak

4

Ivan Perišić

LN

29

Inter

65 (2011)

2014

18

Ante Rebić

LN

24

Eintracht Frankfurt

15 (2013)

2014

17

Mario Mandžukić

ŚN

32

Juventus

82 (2007)

2014

9

Andrej Kramarić

ŚN

26

Hoffenheim

30 (2014)

brak

16

Nikola Kalinić

ŚN

30

Milan

41 (2008)

brak
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

27,4

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Luka Modrić
Nie sposób nie docenić wpływy chorwackiego Cruyffa na grę reprezentacji Chorwacji.
To diament w koronie. Wszystko to jednak znajduje się na dalszym planie. Luka z króla
chorwackiego futbolu przed rokiem stał się niemal wrogiem publicznym numer dwa,
zaraz po Mamiciu. W toczącym się przeciwko byłemu prezydentowi Dinama Zagrzeb
procesie zeznania składał także kapitan reprezentacji. Początkowo Luka potwierdził
wersję oskarżycieli. Mamić po sprzedaży Modricia do Tottenhamu miał przedstawić
chorwackiemu wirtuozowi aneks do umowy dzielący przychód z transferu pół na pół
między zawodnika i klub. Data na aneksie miała być sfałszowana do dnia podpisania
kontraktu Luki z Dinamem. Modrić w zamian za ﬁnansowe wsparcie ze strony Mamicia
na wczesnym etapie kariery był zobowiązany do oddania części zysków. Podobne
porozumienia zawierane były także z innymi - występujący ostatnio w Legii Eduardo da
Silva miał wypłacać swojemu "patronowi" część od każdej pensji jak długo tylko będzie
profesjonalnym piłkarzem. W przypadku Modricia wszystko odbyło się kosztem klubu.
Zamiast pełnej kwoty transferu na konto Dinama traﬁła tylko połowa z 21 milionów.
Z pozostałej części ponad osiem przypadło rodzinie Mamiciów, a reszta Luce. Jednakże
w kolejnym przesłuchaniu Modrić wyparł się swoich słów i tej wersji wydarzeń,
zasłaniając niepamięcią oraz pomyłką. Dostał amnezji w kluczowym momencie,
niczym bohater latynoamerykańskiej telenoweli. Trudno liczyć, że następny w kolejce
Dejan Lovren postąpi inaczej, skoro w dokumentach przedstawionych sądowi przez
Mamicia omyłkowo znalazła się notka dla piłkarza z instrukcjami jak ma zeznawać. Ten
proces miał być ucięciem macek Mamicia i punktem zwrotnym ku normalności.
Tymczasem powoli staje się farsą. Stało się jasne, że przeciwko oczyszczeniu krajowej
piłki jest nie tylko związkowy beton, lecz także część zawodników. Na reakcję kibiców
nie trzeba było długo czekać. Sympatycy Hajduka zbierający się na klubowy event
skandowali: "Luka Modrić, jesteś małym gównem". Na Hotelu w Zadarze, gdzie rodzina
Modricia mieszkała jako uchodźcy podczas wojny, pojawił się napis: "Luka, ten dzień
zapamiętasz". Tej plamy na honorze już nie zmyje. Może jedynie próbować odkupić
winy prowadząc reprezentację do wielkiego tryumfu.

Trener

Nestor

Mario Mandžukić

Zlatko Dalić
To trener z piłkarską przeszłością, reprezentant
Chorwacji. Grał jako defensywny pomocnik
i występował głównie w Varteksie Varaždin. tam też
zakończył karierę, a następnie zadebiutował jako trener.
Już w pierwszym sezonie powiódł swój zespół do
trzeciego miejsca w lidze i ﬁnału krajowego pucharu.
Nazwisko w świecie szkoleniowców zbudował jednak
w bardziej orientalnym otoczeniu. Prowadził saudyjskie
Al Faisaly i Al-Hilal, a na końcu Al-Ain ze Zjednoczonych
Emiratów. W każdym z nich odcisnął swoje piętno. W AlAin, gdzie kibice przynoszą na stadion transparent
"tylko zwycięstwo", przekroczył ich najśmielsze
oczekiwania. W niecałe dwa lata 335. klub w światowym rankingu awansował na 122.
miejsce i stał się piątą siłą w Azji. Zdobył z nim dwa puchary, wygrał ligę odstawiając
konkurencję o lata świetlne i niespodziewanie doprowadził go do ﬁnału Azjatyckiej
Ligi Mistrzów.

Od przejęcia kadry przez Dalicia
Chorwaci zdobyli siedem bramek w
pięciu spotkaniach. Żadna z nich nie
należała do Mario. W eliminacjach
strzelił tylko pięć goli. Dwa wbił Finom,
trzy reprezentacji Kosowa. Ponadto
jego rola też się zmieniała. Podobnie
jak w Juventusie był przesuwany na
skrzydło, tyle że prawe. Jednakże w
systemie, gdzie napastnicy powinni
głównie wbiegać za linię obrony przeciwnika, Mandžukić
ma utrudnione zadanie. Znalezienie sposobu na
wskrzeszenie SuperMario jest podstawową bolączką
Dalicia. Rosły napastnik jest walczakiem i ma oczywiście
znacznie więcej do zaoferowania. Jeśli wszystko
zawiedzie, częściej na murawie zobaczymy Nikolę
Kalinicia i Andreja Kramaricia.
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Islandia

Исландия

Knattspyrnusamband Íslands
Rok założenia federacji: 1947
Ranking Fifa: 22
4-2-3-1

11
Finnbogason

8

7

Bjarnason

Gudmundsson

LÁTUM DRAUMINN VERÐA AÐ
VERULEIKA
Spełnijmy nasze marzenia

10

Sukcesy Reprezentacji

Sigurdsson

17

20

Gunnarsson

Hallfredsson

18

2

Magnusson

Saevarsson

6

14

Ragnar

Arnason

1
Halldorsson

MOCNE STRONY
Zgranie Zespołu
Hallgrimsson dobrał kadrę bez kombinacji. To ogromna
zaleta Islandii – piłkarze, którzy doskonale się znają
i rozumieją na boisku.

Defensywa
Brak wielkich nazwisk nie przeszkadza, by siłę zespołu
budować na grze obronnej. Każdy z graczy tej formacji to
ważna postać na boisku i w szatni, trzon reprezentacji
wikingów.

SŁABE STRONY
Linia ataku
Od czasów Gudjohnsena na próżno szukać rewelacji
w ataku Islandii. Tym razem ze składu wypadł również
Sigthorsson, więc niemal całkowicie ciężar strzelania
bramek spada na Finnbogasona z Augsburga.

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: brak
Mistrzostwo Europy: brak
Finał ME: brak
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: brak
Występy na MŚ: 1

Ciekawostki
Rząd islandzki wprowadza coraz większe ograniczenia
i restrykcje dotyczące turystów. Wywołany wcześniej
„boom” na Islandię poza zarobkiem sporej ilości koron
przyniósł również sporo problemów. Przybywający do kraju
turyści zaczęli traktować wyspę po macoszemu, często
dopuszczając się niszczenia dóbr naturalnych.
Wprowadzone zakazy mają odciąć możliwość rozbijania
namiotów w parkach narodowych i na prywatnych
posesjach. Dodatkowo mają powstrzymać rosnące ceny,
które na Islandii i tak nie należą do najniższych.
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Rezerwowi
Pomimo powołania regulaminowej liczby zawodników
wątpliwe jest, aby Hallgrimsson skorzystał ze
wszystkich. Ewentualne urazy i pauzy kartkowe
w pierwszym składzie zostawią w zespole ogromne luki.
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Opracowanie : Mateusz Dubiczeńko

Najwięcej występów:
Runar Kristinsson (106 występów)

Najwięcej goli:
Eidur Gudjohnsen (26 bramek w 87 występach)

Najwyższa wygrana w historii: 9:0 z Wyspami Owczymi (1985) | Najwyższa porażka w historii : 2:14 z Danią (1967)
Mateusz Dubiczeńko

R

Stworzeni, by zaskakiwać

eprezentacja Islandii w pełni korzysta z najlepszego
pokolenia piłkarzy i po historycznych Mistrzostwach
Europy tym razem po raz pierwszy zagra na Mundialu.
Już przed czterema laty byla blisko wymarzonego
turnieju, wówczas w barażach przegrała z Chorwacją.

Po wywalczonym awansie stali się najmniejszym uczestnikiem
Mistrzostw Świata, bijąc w tej klasyﬁkacji Trynidad i Tobago. Team
spirit, walka do końca, ambicja i odrobina szczęścia - to wszystko
znów może doprowadzić sprawić, że mieszkańcy wulkanicznej
wyspy długo nie będą spokojnie spać.
Po fantastycznie rozegranych meczach we Francji, piłkarzy
oraz ówczesnego selekcjonera – Larsa Lagerbacka – witano na
wyspie jako bohaterów narodowych. Po świętowaniu przyszedł
jednak smutek: odejście ogłosił szwedzki cudotwórca. Jasnym stało
się, że na czele kontynuacji misji stanie jego asystent – Heimir
Hallgrimsson.
Zajmujący się islandzką piłką od 2011 roku Piotr Giedyk
przyznaje, że w społeczeństwie panuje duża wiara: „Pomimo, iż
Islandia leci na taki turniej po raz pierwszy, to nie będzie drużyną do
bicia, a zamierza bardzo namieszać. Jeśli chodzi o nastawienie
niemal całego społeczeństwa i części drużyny - celem jest awans
z grupy. Islandczycy bardzo cieszą się m.in na mecz z Argentyną
i przyrównują go w pewien sposób z potyczką przeciwko Portugalii
na Euro 2016.”
Jako główny atut zespołu wskazuje grę obronną, nawet
pomimo braku w tej formacji gigantycznych nazwisk: „Podobnie jak
dwa lata temu, uważam, że niesamowitą siłą reprezentacji Islandii
będzie jej defensywa. Niby nazwiska, a raczej kluby tych

zawodników nie powalają na ziemię (ba, dwóch kluczowych
obrońców to obecnie piłkarze islandzkiej ekstraklasy) [Kari Arnason
od połowy maja jest piłkarzem Vikingur – przyp. red.], ale to na nich
spoczywa ogromna presja w każdym meczu, a szczególnie
przeciwko Argentynie. Jeśli defensywa ekipa stanie na wysokości
zadania, pozostanie kwestia skuteczności pomocników oraz ataku,
a to już tylko centymetry od kolejnego sukcesu i niespodzianki ze
strony wikingów.”
Dla selekcjonera był to ostatni moment, by na tak wielkim
turnieju móc skorzystać z grupy weteranów: Saevarsson,
Halldorsson, Arnason oraz Hallfredsson. Wszyscy stanowią ﬁlar
kadry i są w szatni postaciami znacznie ważniejszymi nawet od
największej gwiazdy Sigurdssona. Sami piłkarze zdają sobie sprawę,
iż dla większości z nich to jedyna w karierze szansa na zagranie
w rozgrywkach tego kalibru.Rozgrywane na początku roku mecze
towarzyskie pokazały bolączkę islandzkiej kadry, czyli przeciętność
drugiego i trzeciego garnituru. Stąd też brak niespodzianek na liście
powoływanych piłkarzy, a wygranym zimowych starć można
obwołać przede wszystkim Frederika Schrama.
Nieprzewidywalność – to w kontekście Islandii słowoklucz. Euro nauczyło wszystkich, że w tej grupie ludzi jest potężna
siła. Również i w Rosji można wskazywać wikingów wśród zespołów
będących mogących wstrząsnąć wielkimi drużynami. Liczba
sympatyków tej kadry stale rośnie i duży wpływ ma na to również
atmosfera wokół kadry. Grupa kibicowska Tolfan (The 12th Man) jest
rzeczywiście dwunastym zawodnikiem, a ich zachowanie na
trybunach oraz gromkie „huh!”, wprawiające fundamenty stadionu
w drżenie, znów może stać się jednym z symboli całego turnieju.

Euro 2016
Faza Grupowa
Grupa F
Portugalia - Islandia 1:1 (14.06)
Islandia - Węgry 1:1 (18.06)
Islandia - Austria 2:1 (22.06)
1/8 ﬁnału - Anglia - Islandia 1:2 (27.06)
ćwierćﬁnał - Francja - Islandia 5:2 (3.07)

Sparingi w 2018

Eliminacje do MŚ 2018
Ukraina – Islandia 1:1 (5.09.2016)
Islandia – Finlandia 3:2 (6.10.2016)
Islandia – Turcja 2:0 (9.10.2016)
Chorwacja – Islandia 2:0 (12.11.2016)
Kosowo – Islandia 1:2 (24.03.2017)
Islandia – Chorwacja 1:0 (11.06.2017)
Finlandia – Islandia 1:0 (2.09.2017)
Islandia – Ukraina 2:0 (5.09.2017)
Turcja – Islandia 0:3 (6.10.2017)
Islandia – Kosowo 2:0 (9.10.2017)
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Indonezja – Islandia 0:6 (11.01.)
Indonezja – Islandia 1:4 (14.01.)
Meksyk – Islandia 3:0 (24.03.)
Peru – Islandia 3:1 (28.03.)
Islandia – Norwegia 2:3 (02.06.)
Islandia – Ghana 2:2 (07.06.)
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ISLANDIA

KADRA NA MUNDIAL 2018

Moskwa
Rostów

Wołgograd

Krasnodar

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Hannes Halldorsson

BR

34

Randers

48 (2011)

brak

12

Frederik Schram

BR

23

Roskilde

4 (2017)

brak

13

Runar Alex Runarsson

BR

23

Nordsjaelland

3 (2017)

brak

2

Birkir Mar Saevarsson

PO

33

Valur

77 (2007)

brak

3

Samuel Fridjonsson

ŚO

22

Valerenga

4 (2018)

brak

5

Sverrir Ingi Ingason

ŚO

24

Rostów

19 (2014)

brak

6

Ragnar Sigurdsson

ŚO

31

Rostów

76 (2007)

brak

14

Kari Arnason

ŚO

35

Aberdeen

66 (2005)

brak

15

Holmar Orn Eyjolfsson

ŚO

27

Lewski Soﬁa

9 (2012)

brak

18

Hordur Magnusson

LO

25

Bristol City

16 (2014)

brak

23

Ari Freyr Skulason

LO

31

Lokeren

55 (2009)

brak

16

Olafur Ingi Skulason

DP

35

Karabukspor

35 (2003)

brak

8

Birkir Bjarnason

ŚP

30

Aston Villa

66 (2010)

brak

17

Aron Gunnarsson

ŚP

29

Cardiff City

77 (2008)

brak

20

Emil Hallfredsson

ŚP

33

Udinese

63 (2005)

brak

10

Gylﬁ Sigurdsson

OP

28

Everton

56 (2010)

brak

4

Albert Gudmundsson

PN

20

PSV Eindhoven

5 (2017)

brak

7

Johann Gudmundsson

PN

27

Burnley

66 (2008)

brak

19

Rurik Gislason

PN

30

Sandhausen

46 (2009)

brak

21

Arnor Traustason

LN

25

Malmo

18 (2015)

brak

9

Bjorn Sigurdarson

ŚN

27

Rostów

12 (2011)

brak

11

Alfred Finnbogason

ŚN

29

Augsburg

46 (2010)

brak

22

Jon Dadi Bodvarsson

ŚN

26

Reading

37 (2012)

brak
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

28,4

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Gylﬁ Sigurdsson
Mówisz „Islandia”, myślisz: „Sigurdsson”. Nie ulega wątpliwości, że ofensywny
pomocnik urodzony w Reykjaviku to największa gwiazda wikingów. Jego transfer za
blisko 50 mln funtów to zdecydowanie największy taki ruch w historii tej nacji.
W przeciętnie radzącym sobie Evertonie Gylﬁ nie wybijał się znacząco ponad
kolegów z drużyny. Kreował najwięcej sytuacji na boisku, ale nie wynikało z nich zbyt
wiele. Szczególnie na starcie sezonu jego nieumiejętność przeniesienia formy ze
Swansea budziła sporą frustrację kibiców.
Bez względu na grę w klubie, Gylﬁ jest dla Islandii niezwykle ważną postacią,
a brakowało niewiele, by zabrakło go na rosyjskim turnieju. Na początku marca w meczu
z Brighton uszkodził więzadła w kolanie. Na boisku nie pojawił się już do końca sezonu
Premier League, choć Sam Allardyce zapewniał wcześniej, że Islandczyk zdąży jeszcze
zagrać. To szalenie ambitny piłkarz, co pokazuje również na boisku swoją frustracją przy
słabszej grze i wynikach - wiedział jak bardzo liczą na niego w kraju. Mocno
zmotywowany przystąpił do leczenia i głośno zapowiadał, że wróci znacznie silniejszy
i gotowy by walczyć na Mundialu.
Nie jest zaskoczeniem, że mimo niedoleczonego urazu znalazł się w kadrze.
Niemniej jego forma po poważnej kontuzji to spory znak zapytania. Ewentualna
nieobecność w składzie Sigurdssona sporo odebrałaby ofensywie reprezentacji –
Islandia nie dysponuje drugim tak kreatywnym piłkarzem.
Jego wpływ na ofensywne poczynania drużyny niech poświadczy fakt, że
w eliminacjach do Mistrzostw Świata maczał palce w dokładnie połowie bramek
Islandii. Przy 16 traﬁeniach całej reprezentacji Gylﬁ zanotował 4 gole i 4 asysty. Pod
nieobecność Kolbeinna Sightorssona to właśnie zawodnik Evertonu jest
najskuteczniejszym graczem w kadrze z 19 golami; drugi w klasyﬁkacji Finnbogason ma
12 traﬁeń.
W szatni pozostaje w cieniu bardziej doświadczonych i głośnych graczy, ale po
wyjściu na boisko przejmuje pierwsze skrzypce.

Trener

Kapitan

Heimir Hallgrimsson
Heimir Hallgrimsson to dla wielu anonim. Jako piłkarz i
trener całą karierę spędził w Islandii. Najbardziej
związany z klubem IBV, w którym grał przez 8 lat. Tam
również objął pierwszą pracę trenerską. Przez kilka lat
zdążył poprowadzić zarówno juniorów, kobiety, jak i
pierwszy zespół. W 2012 roku dołączył do nowego sztabu
reprezentacji Islandii, by zasiąść na ławce obok Larsa
Lagerbacka i brać czynny udział w tworzeniu historii
islandzkiej piłki. Po odejściu Szweda był jego
naturalnym następcą.Na co dzień Heimir pracuje jako
dentysta na niewielkiej wyspie Heimaey. Prowadzenie
gabinetu traktuje jako odskocznię od piłkarskiego
świata. Porównuje to do hobby pokroju łowienia ryb lub gry w golfa. Hallgrimsson od
początku pracy z kadrą Islandii otworzył się na kibiców, widząc ich niepewność po
zmianie sztabu. Przed meczami spotykał się z fanami w pubie, by prezentować im
skład oraz plan na najbliższego rywala. To zjednoczyło kibiców i drużynę, a efekt
można było zobaczyć we Francji.

Aron Einar Gunnarsson
Arona Gunnarssona nie można nie
lubić. Nieustępliwy, jeżdżący na tyłku
i walczący o każdą piłkę. Przed rokiem
bardzo mocno łączony z warszawską
Legią, ostatecznie nie wylądował na
Łazienkowskiej. Dla Cardiff rozegrał
już ponad 250 spotkań, ale w obecnym
sezonie tylko połowicznie pomógł
w awansie do Premier League. We
wrześniu doznał kontuzji kolana, która
wykluczyła go z gry aż do marca. Pod koniec sezonu uraz
się odnowił, ale lekarze uspokajali, że istnieje duże
prawdopodobieństwo powrotu do pełni sił przed
pierwszym meczem MŚ. Wraz z końcem czerwca wygasa
jego umowa w klubie, więc rosyjski turniej może
potraktować również jako okno wystawowe. Aktualnie
zainteresowanie jego osobą wykazuje m.in. Besiktas.
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Nigeria

Нигерия

Nigeria Football Federation
Rok założenia federacji: 1933
Ranking Fifa: 48
4-2-3-1

14
Iheanacho

11

18

Moses

Iwobi

THE WINGS OF AFRICAN PRIDE
Skrzydła afrykańskiej dumy

15

Sukcesy Reprezentacji

Obi

10

4

Obi Mikel

Ndidi

12

2

Shenu

Idowu

6

5

Balogun

Ekong

23
Uzoho

MOCNE STRONY
Ofensywa
Kelechi Iheanacho, Victor Moses, Alex
Iwobi, Ahmed Musa i Odion Ighalo to
piłkarze bramkostrzelni i często
asystujący.

Taktyka
Wszystkie braki selekcjoner maskuje
starannością taktyczną, w którą dobrze
wpisują się jego podopieczni. Siłą zespołu
jest drużyna.

SŁABE STRONY
Defensywa
Gernoth Roth może mieć duże problemy z
zestawieniem kwar tetu broniącego
dostępu do bramki.
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Brak doświadczenia

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: brak
Puchar Narodów Afryki: 1980, 1994, 2013
Finał PNA: 1984, 1988, 1990, 2000
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: 1996
Występy na MŚ: 6

Ciekawostki
W Nigerii dużą popularnością cieszy się tamtejsza wersja Big Brothera –
BBNaija. Jednak w państwie, którego połowę mieszkańców stanowią
chrześcijanie, a drugą połowę muzułmanie program musi wywoływać
kontrowersje. Wyznawcy Chrystusa zarzucają Big Brotherowi rozpustę
seksualną i promowanie narkotyków w społeczeństwie. Mahometanie
dorzucają, że pieniądze pozyskane przez telewizję z SMS-ów można
byłoby przeznaczyć na budowę meczetów oraz zakat i hadżdż. To
pierwsze to obowiązkowa jałmużna każdego muzułmanina na rzecz
biednego, a drugie – pielgrzymka do Mekki. Fale oburzenia religijnych
kręgów wzbudziła sytuacja z początku roku, kiedy kamery „Wielkiego
Brata” przyłapały dwie pary na uprawianiu miłości, a kolorowe media
rozłożyły nagrania na czynniki pierwsze, by ocenić, czy w obu
przypadkach doszło do „czegoś”, czy tylko udawano dla podbicia
oglądalności. Jeden z uczestników przyznał nawet, że każdy
w programie współżył choć raz, czego dowodem… ciągły ubytek
prezerwatyw na planie.

Tylko sześciu zawodników brało udział w
mistrzostwach świata w Brazylii lub RPA.
Znaczna część kadry nie ma na koncie
dwudziestu występów dla reprezentacji.
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Tomasz Pietrzyk

Najwięcej występów:
Vincent Enyeama (101 występów)

Najwięcej występów na MŚ: Joseph Yobo
(10 występów na MŚ: 2002, 2010, 2014)

Najwyższa wygrana w historii: 10:1 z Beninem (1959) | Najwyższa porażka w historii : 0:7 z Ghaną (1955)
Tomasz Pietrzyk

P

Super Orzełki

rzydomek reprezentacji Nigerii to Super Orły, ale jak
przyjrzymy się drużynie Gernotha Rohra, można
pomyśleć, że to tylko Orzełki.

Od kilku dekad Nigeryjczycy uchodzą za jednych z najlepszych na
afrykańskim kontynencie, ale potęga niemal 200-milionowego
państwa rodzi się w bólach. W krótkim czasie (2013-2016) Super
Eagles zwyciężyli w Pucharze Narodów Afryki i powtórzyli
najlepsze mundialowe osiągnięcie (1/8 ﬁnału z lat 1994 i 1998).
Przywieźli też brązowe medale z Igrzysk w Rio de Janeiro. Oklaski
i medale uśpiły jednak czujność, bo w tym samym czasie Nigeria
przeżyła piłkarską huśtawkę nastrojów. Nie zakwaliﬁkowała się na
kolejne dwie edycje PNA, a po Stephenie Keshim – architekcie
wspominanych sukcesów – czterech kolejnych selekcjonerów nie
wytrzymało na posadzie dłużej niż pięciu meczów. Dopiero angaż
Gernotha Rohra w 2016 roku spowolnił karuzelę skrajnych emocji
i na nowo rzucił cień wielkości.
Pod batutą charakternego szkoleniowca Nigeryjczycy jako
pierwsi na kontynencie wywalczyli przepustki do Rosji i to nawet w
przypadku, gdy musieli przebrnąć przez eliminacyjną grupę śmierci
z Zambią, Kamerunem i Algierią. Ani razu nie schodzili pokonani z
boiska, choć obawiano się, że pokoleniowa zmiana w kadrze nie
przyjmie się bez skutków ubocznych. Te mogą pojawić się w ciągu
najbliższych tygodni.
O największy ból głowy przyprawia obsada bramki. Vincent
Enyeama, rekordzista pod względem występów dla Super Orłów,
zawiesił reprezentacyjną karierę w 2015 roku, gdy kapitańską

opaskę odebrał mu trener Sunday Oliseh. U Rohra miał jeden
warunek – odejdzie z Lille, gdzie gra w rezerwach. Nie czekając
długo na spełnienie ultimatum przez weterana, Niemiec poszedł pod
prąd i z… rezerw Deportivo wyciągnął 19-letniego Francisa Uzoho,
który na ostatniej prostej zapracował sobie na miejsce między
słupkami.
Także obrona budzi zastrzeżenia. Po dawno zakończonej
erze Josepha Yobo, trudno wskazać lidera formacji. Jeszcze ciężej
było jednak znaleźć rekrutów, którzy uzupełnią zasieki w polu
karnym. W Nigerii na świat nie przyszli Brian Idowu (Rosja), Leon
Balogun (Niemcy) oraz Tyronne Ebuehi i William Troost-Ekong
(Holandia), a prasa w kraju donosi, że nie potraﬁą odśpiewać hymnu
narodowego. Tylko Kenneth Omeruo i Elderson Echiéjilé mogą
pochwalić się stażem sięgającym poprzednich mundiali.
Koniec z końcem da się jednak zawiązać, bo Gernoth Rohr
przeniósł środek ciężkości na atakujących. 64-latek buduje
ofensywę wokół Kelechiego Iheanacho, lawirując pomiędzy
ustawieniami 4-3-3 i 5-3-2, w których decydująca wydaje się
szybkość i dyspozycja skrzydłowych: Victora Mosesa i Alexa
Iwobiego. Ich współpracę na własnej skórze doświadczyli Polacy .
Pozostałe braki trzyma w garści twarda ręka selekcjonera.
Nie wybacza nieposłuszeństwa, czym paradoksalnie odbudował
atmosferę. „Jestem w kadrze od 2005 roku, ale jeszcze nie spotkałem
się z tak radykalną dyscypliną. Razem z trenerem stajemy na głowie,
żeby ci młodzi zdali sobie sprawę, że są drużyną. Jeśli grasz
samolubnie, wylatujesz. I od razu lepiej się przyjeżdża na
zgrupowania” – zaznacza kapitan John Obi Mikel, sugerując, że
znów mogą być Super.

Mundial 2014
Faza Grupowa
GRUPA F
0:0 Iran (Kurytyba, 16.06.)
1:0 Bośnia i Hercegowina (Cuiabá, 22.06.)
2:3 Argentyna (Porto Alegre, 25.06.)
1/8 ﬁnału – 0:2 Francja (Brasília, 30.06)

Sparingi w 2018

Eliminacje do MŚ 2018
Suazi – Nigeria 0:0 (13.11.2015)
Nigeria – Suazi 2:0 (17.11.2015)
Zambia – Nigeria 1:2 (09.10.2016)
Nigeria – Algieria 3:1 (12.11.2016)
Nigeria – Kamerun 4:0 (01.09.2017)
Kamerun – Nigeria 1:1 (04.09.2017)
Nigeria – Zambia 1:0 (07.10.2017)
Algieria – Nigeria 3:0 (10.11.2017)

99

Polska – Nigeria 0:1 (23.03.)
Nigeria – Serbia 0:2 (27.03.)
Nigeria – DRK 1:1 (28.05.)
Anglia – Nigeria 2:1 (02.06.)
Nigeria – Czechy 0:1 (06.06.)
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Sankt Petersburg
Kaliningrad
Wołgograd

Jessentuki

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Ikechukwu Ezenawa

BR

29

Enyimba Aba

5 (2017)

brak

16

Daniel Akpeyi

BR

31

Chippa United

6 (2016)

brak

23

Francis Uzoho

BR

19

Deportivo La Coruńa

5 (2017)

brak

2

Brian Idowu

PO

26

Amkar Perm

4 (2017)

brak

21

Tyronne Ebuehi

PO

22

ADO Den Haag

6 (2017)

brak

12

Abdullahi Shehu

PO

25

Bursaspor

19 (2015)

brak

5

William Troost-Ekong

ŚO

24

Bursaspor

20 (2015)

brak

6

Leon Balogun

ŚO

29

Mainz

15 (2014)

brak

22

Kenneth Omeruo

ŚO

24

Kasimpasa

34 (2013)

2014

20

Chidozie Awaziem

ŚO

21

Nantes

4 (2017)

brak

3

Elderson Echiéjilé

LO

30

Cercle Brugge

56 (2009)

2010

10

John Obi Mikel

DP

31

Tianjin Teda

74 (2006)

2014

17

Ogenyi Onazi

DP

25

Trabzonspor

48 (2012)

2014

4

Wilfred Ndidi

DP

21

Leicester

16 (2015)

brak

19

John Ogu

ŚP

30

Hapoel Beer Sheva

16 (2013)

brak

15

Joel Obi

ŚP

27

Torino

12 (2011)

brak

8

Oghenekaro Etebo

OP

22

Las Palmas

11 (2016)

brak

18

Alex Iwobi

PN

22

Arsenal

17 (2015)

brak

11

Victor Moses

LN

27

Chelsea

33 (2012)

2014

13

Simy Nwankwo

ŚN

26

Crotone

1 (2018)

brak

7

Ahmed Musa

ŚN

25

CSKA Moskwa

60 (2010)

2014

14

Kelechi Iheanacho

ŚN

21

Leicester

17 (2015)

brak

9

Odion Ighalo

ŚN

28

Changchun Yatai

16 (2015)

brak

SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

25,4

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Kelechi Iheanacho
Kiedyś po polskich boiskach biegał jegomość o tym samym imieniu i nazwisku. Błąkał
się po niższych ligach, ale dał się zapamiętać z meczu Wisły Kraków z Realem Saragossa
w Pucharze UEFA, w którym zdobył bramkę. Był rok 2000. Cztery lata miał wówczas
Iheanacho – ten z Leicester. Ze starszym kolegą nie łączy go nic oprócz tego samego
plenienia i łatki wielkiej nadziei nigeryjskiego futbolu. Minęły niemal dwie dekady,
a Kelechi już jest wyróżniającą się postacią w Premier League i najdroższym
zawodnikiem w dziejach swojego kraju. Leicester przed rokiem zapłaciło
Manchesterowi City 28 mln euro za usługi obiecującego napastnika. Nie doszłoby do tej
transakcji, gdyby nie ojciec Kelechiego. Elder James Iheanacho próbował wszelkimi
sposobami odciągać najmłodszego ze swoich synów od futbolu. Iheanacho senior
w jednej chwili z oponenta piłkarskiej kariery stał się entuzjastą i pierwszym agentem
potomnego. Jest nim do dziś i to jego weto postawione Pepowi Guardioli zaprowadziło
syna do sensacyjnego mistrza Anglii sprzed dwóch lat.
„Miał zostać w City. Zabroniłem mu zgadzać się na jakiekolwiek wypożyczenie.
Nie na to godziłem się, oddając mojego syna pod opiekę The Citizens. Dla niego lepiej
byłoby, żeby rywalizował z takimi zawodnikami jak Agüero” – grzmiał rok temu Elder
James, gdy w swoim pierwszym sezonie na Wyspach Guardiola udanie wprowadził
Kelechiego do drużyny. Pepowi nie wystarczało jednak, że młodzieniec jeszcze za
czasów Manuela Pellegriniego strzelał gole średnio co 94 minuty, a pod jego rządami
sprawnie zastępował Agüero. Chciał go ograć na wypożyczeniu w innym zespole.
Konﬂikt interesów z ojcem odbił się jednak rykoszetem na pociesze, bo jedynym
rozwiązaniem sporu był transfer.
Iheanacho traﬁł do Manchesteru chwilę po osiągnięciu pełnoletniości. Razem
z reprezentacją U-17 został mistrzem świata, zgarniając przy okazji kilka
indywidualnych nagród. Szybko okazało się, że dla Super Orłów nie jest straconym
rocznikiem, bo do dorosłej reprezentacji wskoczył jeszcze jako nastolatek. Dzisiaj, mając
21 lat, jest jednym z liderów zespołu Gernota Rohra. W szesnastu meczach
w narodowych barwach zdobył osiem bramek, a strzela lub asystuje średnio co 90 minut.

Trener

Młody wilk

Francis Uzoho

Gernot Rohr
Chociaż Gernoth Rohr urodził się w Niemczech, jest
bardziej „produktem” francuskiej myśli szkoleniowej. Od
końca lat 70. związany był z Bordeaux, w którym przez
dwie dekady postawił ostatnie kroki jako piłkarz
i pierwsze jako trener. Przyjął paszport Republiki i raczej
specjalizuje się w trenowaniu francuskojęzycznych
zespołów. Ostatnie osiem lat spędził w Afryce, jako
selekcjoner Gabonu, Nigru, Burkiny Faso (byłych kolonii
francuskich) i od 2016 roku Nigerii. Mimo to, kojarzony
jest z krajem pochodzenia. Wszystko przez twardą,
niemiecką dyscyplinę, którą wprowadza do szatni. Na
przykład, już zapowiedział, że w czasie mundialu
piłkarze będą spać w jednoosobowych pokojach, a żony z dziećmi mają wstęp tylko po
meczach. Nie życzy sobie też, by zawodnicy wchodzili w relacje z miejscowymi
Rosjankami. Zakaz nie obejmuje tylko kapitana Johna Obi Mikela, który poślubił
Rosjankę, Olgę Dijaczenko.

Kiedy rozgrywał pierwszy mecz
w dorosłej piłce, portal Transfermakt
wyceniał go na 50 tys. euro. Był warty
mniej, niż stojące wokół stadionu
samochody. Od debiutu w Deportivo
minęło już osiem miesięcy, a Francis
zdążył wdrapać się do reprezentacji
Nigerii, w której zachował dwa czyste
konta w spotkaniach z Argentyną
i Polską. Dybala i Lewandowski nie
mieli patentu na pokonanie 19-latka, który w dużym
stopniu przyczynił się do zwycięstw Super Orłów
w tamtych spotkaniach. Mimo to, młodzieniec nie znalazł
uznania w oczach klubowych trenerów i prawie cały sezon
stał między słupkami rezerw Dépor. Ale i tak wszyscy są
pod wrażeniem eksplozji talentu bramkarza, który jeszcze
rok temu był rezerwowym w czwartej lidze hiszpańskiej.
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Brazylia

Бразилия

Confederação Brasileira de Futebol
Rok założenia federacji: 1893
Ranking Fifa: 2
4-3-3

9
Gabriel Jesus

10

19

Neymar

Willian

15

11

Paulinho

Coutinho

12

5

14

Casemiro

Danilo

3

2
Thiago Silva

Więcej niż pięć gwiazd, 200 milionów serc

Sukcesy Reprezentacji

Marcelo

Miranda

MAIS QUE 5 ESTRELAS 200 MILHÕES DE
CORAÇÕES

1
Alisson

Mistrzostwo Świata: 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Finał MŚ: 1950, 1998
Brąz MŚ: 1938, 1978
Półﬁnał MŚ: 1974, 2014
Copa América: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007
Puchar Konfederacji: 1997, 2005, 2009, 2013
Igrzyska Olimpijskie: 2016
Występy na MŚ: 21

MOCNE STRONY
Trener
Brazylijczycy wreszcie mają szkoleniowca
z prawdziwego zdarzenia, czego zabrakło
na ostatnich turniejach.

Głód sukcesu
Mało który z zawodników osiągnął coś
z kadrą, wszyscy chcą nawiązać do
największych sukcesów Brazylii.

SŁABE STRONY
Brak doświadczenia
Tylko sześciu zawodników z obecnej kadry
grało już na mundialu.

102

Słabość linii ofensywnej

Ciekawostki
Ilha da Queimada Grande – czy ta nazwa nie brzmi jak fajne miejsce do
wypoczynku od życia w miejskim zgiełku? To prawda, lecz tylko do
momentu, gdy dowiecie się, że znana jest też jako... Wyspa Węży.
Znajduje się na Oceanie Atlantyckim, dokładnie 150 km od São Paulo
Szacuje się, że na jeden metr kwadratowy przypada jeden
przedstawiciel gatunku żaraka wyspowego, którego jad jest śmiertelnie
niebezpieczny dla człowieka. Na zainteresowanych i spragnionych
przygód czeka około czterech tysięcy ich przedstawicieli, które żywią
się ptakami. Wyspa ogranicza się zatem jedynie do takich oto
gospodarzy. Poza latarnią morską, która wyznacza statkom kierunki, na
wyspie nie ujrzymy ani jednej ludzkiej duszy, gdyż marynarka wojenna
zakazuje turystom wstępu na wyspę, za wyjątkiem specjalnej
przepustki, która może to umożliwić. Jednak przygodę na tej wyspie
polecamy tylko i wyłącznie podróżnym, którzy mają licencję
profesjonalnych zaklinaczy węży.

Nie licząc Neymara, brak zawodników
ofensywnych, którzy mogliby zostać
liderami „na już”.

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Michał Borowy, Rafał Szyszka

Najwięcej występów:
Cafú (142 występy)

Najwięcej występów na MŚ: Cafú
(20 występów na MŚ: 1994, 1998, 2002, 2006)

Najwyższa wygrana w historii: 14:0 z Nikaraguą (1975) | Najwyższa porażka w historii : 1:7 z Niemcami (2014)
Michał Borowy

U

Kto wypuści Kanarki z klatki?

rodzaj czy nieurodzaj? Nerwy czy panika? Mistrzostwo
czy degrengolada? Jak na przedstawicieli państw
CONMEBOL, pytania pozostają wciąż aktualne, choć nie
można ukryć, że Brazylia i ich miłość do piłki nie jest tak
oczywista na tle olbrzymich problemów społecznych.

Jeśli coś, by faktycznie interesowało naród w kontekście
mistrzostw, to na pewno prośba o „żadne 1:7” i brak prześmiewczych
materiałów stworzonych na tę okazję. By nie było powtórki, Brazylia
postawiła na brak zmian w kanarkowym chórze ale dokonała rotacji
na stanowisku nauczyciela śpiewu – Tite. Zmiana była ze wszech
miar zastanawiająca dla świata zewnętrznego, lecz wewnątrz był to
ostatni chwyt brazylijskiej myśli szkoleniowej. Jej archaizm był
doskonale znany fanom za oceanem. Lecz jeśli coś miało wyróżnić
Tite od pozostałych jegomości pokroju Dungi czy Scolariego to jest to
otwartość.
Być może nie dostrzegamy tego na pierwszy rzut oka, ale
właśnie to ostatnie sprawiło, że do wyraﬁnowanego futbolu
taktycznego jakim imponowała Brazylia w eliminacjach, dołączyła
też nutka samby. Kiedy posypana jest ona miłym usposobieniem,
umiejętnością rozmowy z drugim człowiekiem i odpowiednim
ciepłem, to drużyna otrzymuje trenera za którym wstawia się nawet
w sprawie jego niezapłaconych podatków. Choć akurat Tite podatki
płaci bo to wzór uczciwości. Ale też pracowitości i konsekwencji,
przez którą większość z piłkarzy zaczęła na poważnie w siebie
wierzyć. Nieprzypadkowo Neymar, atakowany dawno temu na
konferencji prasowej, wtulił się w ramiona trenera, który ze
spokojem mówił dziennikarzom o jego wielkim sercu, odwadze
i powstrzymywał ich złe głosy od generalizacji jego czynów. Bo kto

jak nie Tite jest tym kluczem do otwarcia klatki, w którą zamknęła
się cała drużyna narodowa? Sztuka komunikacji z drugim
człowiekiem stanowi największy atut trenera Canarinhos.
Zmian przez te cztery lata w składzie zebrało się sporo, lecz
mówimy tu głównie o tych, których poprzednicy pomijali lub przez
prasę zaskarbili sobie miano oferm życiowych. W nowej
rzeczywistości otrzymali oni nową szansę, by odpokutować za
(nie)swoje winy i spróbować raz jeszcze podbić świat. Dobrze widać
to nawet po tych piłkarzach, którzy byli wręcz obśmiewani
i wyszydzani jak Paulinho, bez którego trudno wyobrazić sobie
środek pola. Jest też Casemiro, który nabrał jakości i niczego nie
musi się wstydzić. Wsparcie dla Neymara w ataku zapewnia
błyszczący w Katalonii Coutinho, mając w odwodzie jeszcze
Williana na drugim skrzydle. Wspomnieć należy też luksus
w wyborze bramkarzy. Allisson przebojem rozkradł serca swymi
paradami w Romie, a Ederson stał się zapasowym kołem i to ze
znacznie mocniejszego materiału od gumy.
Reszta elementów pozostała nienaruszona, ale
wzmocniona psychicznie nie błądzi myślami w poszukiwaniu
ratunku przed słowem „presja”. Choć powszechnie bycie faworytem
turniejowym, jest wpisane w ich życie, to dziś sytuacja nabiera
powoli rumieńców. Pomimo kilku wątpliwości, trudno oprzeć się
wrażeniu, że jeśli tym razem znów sromotnie polegną, to być może
doczekamy się prawdziwej rewolucji, nie zaś udawanej. Wtedy
pytania może i urosną do rangi wagi państwowej, lecz na dziś nikt o
zdrowych zmysłach nie wyobraża sobie, by Brazylia mogła wrócić
bez medalu. Złotego lub brązowego. Bo srebro będzie się kojarzyć nie
tylko z jej sąsiadem, Argentyną, ale i porażką w wielkim ﬁnale.

Mundial 2014
Faza Grupowa
3:1 Chorwacja (São Paulo, 12.06.)
0:0 Meksyk (Fortaleza, 17.06.)
4:1 Kamerun (Brasília, 23.06.)
1/8 ﬁnału – 1:1, 3:2 po karnych Chile (Belo Horizonte, 28.06)
ćwierćﬁnał – 2:1 Kolumbia (Fortaleza, 04.07)
półﬁnał – 1:7 Niemcy (Belo Horizonte, 08.07)
o 3. miejsce – 0:3 Holandia (Brasília, 12.07)

Sparingi w 2018

Chile – Brazylia 2:0 (09.10.2015)
Brazylia – Wenezuela 3:1 (14.10.2015)
Argentyna – Brazylia 1:1 (14.11.2015)
Brazylia – Peru 3:0 (18.11.2015)
Brazylia – Urugwaj 2:2 (26.03.2016)
Paragwaj – Brazylia 2:2 (30.03.2016
Ekwador – Brazylia 0:3 (01.09.2016)
Brazylia – Kolumbia 2:1 (07.09.2016)
Brazylia – Boliwia 5:0 (07.10.2016)
Wenezuela – Brazylia 0:2 (12.10.2016)
Brazylia – Argentyna 3:0 (11.11.2016)
Peru – Brazylia 0:2 (16.11.2016)
Urugwaj – Brazylia 1:4 (24.03.2017)
Brazylia – Paragwaj 3:0 (29.03.2017)
Brazylia – Ekwador 2:0 (01.09.2017)
Kolumbia – Brazylia 1:1 (05.09.2017)
Boliwia – Brazylia 0:0 (05.10.2017)
Brazylia – Chile 3:0 (11.10.2017)
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Rosja – Brazylia 0:3 (23.03)
Niemcy – Brazylia 0:1 (27.03)
Brazylia – Chorwacja 2:0 (03.06)
Austria – Brazylia 0:3 (10.06)

Eliminacje do MŚ 2018
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BRAZYLIA

KADRA NA MUNDIAL 2018

Sankt Petersburg
Moskwa

Rostów

Soczi

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Alisson

BR

25

AS Roma

25 (2015)

brak

16

Cassio

BR

31

Corinthians

1 (2017)

brak

23

Ederson

BR

24

Manchester City

1 (2017)

brak

14

Danilo

PO

26

Manchester City

17 (2011)

brak

22

Fagner

PO

29

Corinthians

4 (2017)

brak

2

Thiago Silva

ŚO

33

PSG

69 (2008)

2010, 2014

3

Miranda

ŚO

33

Inter

45 (2009)

brak

4

Pedro Geromel

ŚO

32

Gremio

2 (2017)

brak

13

Marquinhos

ŚO

24

PSG

25 (2013)

brak

6

Filipe Luis

LO

32

Atletico Madryt

32 (2009)

brak

12

Marcelo

LO

30

Real Madryt

52 (2006)

2014

5

Casemiro

DP

26

Real Madryt

23 (2011)

brak

17

Fernandinho

DP

33

Manchester City

42 (2006)

2014

8

Renato Augusto

ŚP

30

Beijing Guoan

28 (2011)

brak

18

Fred

ŚP

25

Szachtar Donieck

8 (2014)

brak

15

Paulinho

ŚP

29

Barcelona

49 (2011)

2014

11

Philippe Coutinho

OP

26

Barcelona

36 (2010)

brak

19

Willian

PN

29

Chelsea

55 (2011)

2014

21

Taison

PN

30

Szachtar Donieck

7 (2016)

brak

10

Neymar

LN

26

PSG

84 (2010)

2014

7

Douglas Costa

LN

27

Juventus

24 (2014)

brak

9

Gabriel Jesus

ŚN

21

Manchester City

16 (2016)

brak

20

Roberto Firmino

ŚN

26

Liverpool

19 (2014)

brak

104

SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

28,1

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Neymar
Któż inny może być gwiazdą Brazylii, jak nie transferowy rekordzista świata? Któż, jak
nie on, złakniony błysku ﬂeszy, chce stanąć na samym szczycie? Któż jak właśnie ten,
który zamierza rozprawić się z kilkoma wątpliwymi jak i absolutnie szczerymi opiniami
na temat jego osoby? Któż jak hit każdej z piłkarskich list przebojów, ośmieszający
swoich rywali za pomocą dryblingu. Neymara podziwia większość z nas. Ci pozostali,
obojętni na jego cyrkowe sztuczki, dostrzegają w nim popis, fantazję ale nasączoną przy
tym niemałą porcją egoizmu. To podobieństwo do Cristiano Ronaldo, czasem wręcz
brutalnie uderzające w jego grze, objawia się jednak tym, że mentalnie nie jest do końca
gotów dźwigać na barkach tytuł najlepszego na świecie. Cel jaki sobie wytyczył jest dość
jasny. Może nie jest do końca ulepionym liderem, który się nie podda nawet w trudnej
sytuacji, ale nie można też odmówić mu tego, że jest po prostu bardzo dobrym piłkarzem.
Zryw, dynamika, świetna technika, to jego atuty i nieodzowny element brazylijskiej
natury piłkarskiej. Jeszcze co prawda może sobie pozwolić sobie na to, by powiedzieć, że
„jak nie dziś to spróbuję za cztery lata”. Byłby to jednak złudny obraz niedoskonałości,
z jaką bije się przecież jego serdeczny kolega z Katalonii, Leo Messi. Cały ciężar
odpowiedzialności spoczywa na nim i już nikt nie powie o nim jak o wschodzącej
gwieździe. Na rosyjskiej ziemi to jego gwiazda ma świecić najjaśniej, tak, by jej
promienie paliły oczy nieprzejednanym krytykom jego gry. To połowicznie udaje mu się
w PSG, więc chce tego dokonać również z reprezentacją. Złoto olimpijskie, które ma
w dorobku, to nie piłkarski szczyt, za który chciałby umierać. Mistrzostwa to dla niego
niesamowicie ważny turniej, którego z pewnością nie zlekceważy. O to możemy być
spokojni. Bo Neymar nie byłby sobą, gdyby nie ryzykował. Lecz czy ryzyko to, będzie się
opłacało tak jak cztery lata temu? Wtedy na ojczystej ziemi jego kontuzja uderzyła w
czuły mentalny punkt. Skutek? Kanarki dały się zjeść całemu stadu niemieckich
owczarków. Teraz Neymar, jak i cała reprezentacja, nie mogą do tego dopuścić.

Trener

Młody wilk

Gabriel Jesus

Tite
Ogłasza skład na konferencjach, dziennikarzom
cierpliwie tłumaczy swoje pomysły na grę, jest otwarty
na świat i czerpanie wzorców od europejskich trenerów,
a przy tym niezwykle lubiany przed media. Tite trudno
wsadzić do szuﬂadki podpisanej hasłem „typowy
brazylijski trener”, bo takim nie jest. Gdy osiągał sukcesy
z Corinthians, to zachwycał żelazną taktyką i kapitalną
defensywą. W reprezentacji wachlarz możliwości
o f e n s y w n y c h j e s t z d e c y d o w a n i e w i ę k s z y, t o
i Canarinhos grają miły dla oka futbol po kilku latach
prezentowania siermiężnej piłki. Do tego doliczyć należy
ciągłe „budowanie” swoich zawodników, którzy nie mieli
poparcia wśród kibiców. W ten sposób wyciągnął m.in. Paulinho, bez którego trudno
było sobie wyobrazić kadrę podczas eliminacji na mundial. Innym zawodnikom
okazywał swoją lojalność, przekazując opaskę kapitańską w każdym meczu, a od
początku jego kadencji już 15. graczy wyprowadzało zespół na murawę.

Pamiętacie obrazki, na których Gabriel
maluje ulice São Paulo w wieku 17 lat?
Można pokusić się o stwierdzenie, że
to kolejny dowód na to, z jakiego
miejsca można spełniać marzenia.
Jego drybling bywa obusiecznym
mieczem, ale najczęściej rani nim
rywali, którzy nie są w stanie za nim
nadążyć. Jego profesjonalne podejście
nie budzi żadnych zastrzeżeń.
Kreatywność jaką obdarza swoich kolegów jest dokładnym
odbiciem tego, jakimi farbami chcemy malować otaczającą
nas szarość. Jest 9-tką, czasem zejdzie do skrzydła, nie ma
problemu z tym, by zostać wysuniętym napastnikiem.
W każdej z tych ról może zaprezentować się w Rosji i może
być kluczowy dla swojej drużyny, „malując” obraz, na
którym Brazylijczycy podnoszą w górę Puchar Świata.
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Kostaryka

Коста-Рика

Federación Costarricense de Fútbol
Rok założenia federacji: 1921
Ranking Fifa: 23
5-2-2-1

21
Ureña

7

10

Bolaños

Ruiz

5

20

Borges

Guzmán

8

16
Gamboa

3

6

2

Duarte

Acosta

1
Keylor

MOCNE STRONY
Doświadczenie
Kadra Kostaryki budowana jest w oparciu o trzon
reprezentacji z poprzedniego mundialu. Większość
piłkarzy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że
uczestnictwo w największej piłkarskiej imprezie świata
to zupełnie inna bajka.

Zgranie
reprezentanci Kostaryki doskonale się znają, a trener
regularnie, choć bez rewolucji wprowadza nowych
piłkarzy do pierwszego składu. Wszystko to pod okiem
czujnego trenera, który trzyma rękę na pulsie. Na razie
wychodzi to Los Ticosna dobre.

SŁABE STRONY
Presja
po tym, jak Los Ticos zaprezentowali się w Brazylii, nie
można mówić, że podopieczni Óscara Ramíreza jadą do
Rosji, tylko po to by zaprezentować się z dobrej strony.
Oczekiwania i wymagania fanów są zdecydowanie
większe niż ostatnim razem.

Wiek
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Nie ma niemożliwego kiedy gra cały kraj

Sukcesy Reprezentacji

Oviedo

González

NO HAY IMPOSIBLE CUANDO JUEGA
TODO UN PAÍS

Choć w kadrze co jakiś czas pojawiają się nowe nazwiska,
to wciąż brakuje młodych piłkarzy. Najmłodszy piłkarz,
który wybiera się do Rosji ma 23 lata (Rónald Matarrita).
Średnia wieku wynosi ponad 29 lat.

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: brak
Złoty Puchar: 1963, 1969, 1989
Finał ZP: 2002
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: brak
Występy na MŚ: 5

Ciekawostki
Kostaryka słynie z uprawy bananów i kawy. Kostaryka była jednym
z pierwszych krajów Ameryki Środkowej, w którym zaczęto uprawiać
arabikę. Przez wiele lat to właśnie kawa była głównym produktem
eksportowym (obecnie jest trzeci), a sektor rolniczy nawet obecnie
zatrudnia aż 28% ludności i wytwarza 20% krajowego PKB (w 2014 roku
wyprodukowano ok. 100 000 ton kawy, głównie arabiki). Nie dziwi więc,
że jedną z częściej wybieranych przez turystów form spędzania
wolnego czasu w tym kraju są wycieczki szlakiem kawy. Najbardziej
popularne są te w dolinie Valle Central w pobliżu stolicy - San José
(plantacje Britt i Doka), a także w pobliżu Monteverde (Don Juan Coffee).
Trasa obejmuje między innymi wizytę w gospodarstwie, gdzie można
zobaczyć plantacje, poznać od podstaw proces suszenia i palenia ziaren
kawy. W przeciwieństwie do Brazylii, w Kostaryce nie ma dużych
plantacji kawy, zbiór odbywa się ręcznie, a turyści mogą przyjrzeć się
wszystkiemu z bliska, kończąc wycieczkę degustacją jednej
z najlepszych kaw na świecie. O jej jakość dbają same władze Kostaryki.
Tamtejsza rządowa agencja – Instytut Kawy – prowadzi badania
i szkolenia oraz wytycza normy jakości.

Opracowanie : Katarzyna Przepiórka

Najwięcej występów:
Walter Centeno (137 występów)

Najwięcej występów na MŚ: C. Bolaños i M. Umaña
(7 występów na MŚ: 2006, 2014)

Najwyższa wygrana w historii: 12:0 z Puerto Rico (1946) | Najwyższa porażka w historii : 0:7 z Meksykiem (1975)
Katarzyna Przepiórka

W

Apetyt rośnie w miarę jedzenia

rzypadku Kostaryki trudno uniknąć porównań do
występu na poprzednim mundialu. Naprawdę nieliczni
wierzyli, że podopieczni Jorge Luisa Pinto będą w stanie
sprawić niespodziankę. Tymczasem zrobili znacznie
więcej, zasługując na miano sensacji.

Nie można nazwać inaczej awansu z pierwszego miejsca w grupie
śmierci. Wygrana z Urugwajem, Włochami i bezbramkowy remis
z Anglią wykraczały ponad wszelkie wyobrażenia. To była dopiero
rozgrzewka. Prawdziwych emocji Los Ticos dostarczyli w 1/8 ﬁnału,
pokonując Grecję po serii rzutów karnych. Wywalczyli tym samym
awans do ćwierćﬁnału, co jest ich największym osiągnięciem
w historii. Przegrali dopiero po kolejnej serii jedenastek. Wtedy nikt
nie dawał im szans na sukces, a oni wrócili do domu jako
bohaterowie.
Od tego czasu jednak dużo się zmieniło. Najpierw kadrę
przejął asystent Jorge Luisa Pinto, czyli Paulo Wanchope.
Powiedzieć, że nie podołał zadaniu, to nie powiedzieć nic. Co prawda
zdołał zdobyć tytuł Copa Centroamericana 2014, ale była to kadra
świeżo po sukcesie na mistrzostwach świata. Kompletnie nie
poradził sobie z przebudową drużyny i pierwszym większym
sprawdzianem, jaki był Złoty Puchar CONCACAF 2015. Kostaryka
zajęła dopiero siódme miejsce, co jest najgorszym wynikiem
w historii występów reprezentacji na tej imprezie.
S t a ł o s i ę j a s ne , że p o t r ze b a r a d y k a l n yc h z m i a n
i uporządkowania bałaganu. Sprawy w swoje ręce wziął Óscar
Ramírez. W przeszłości sam występował na Mundialu (Włochy 1990),
teraz przyszła pora na przygotowanie innych do występu w Rosji.
Początki nie należały do łatwych, a efektów nie było widać od razu.

Postawa Los Ticos podczas Copa América 2016 czy Copa
Centroamericana 2017 nie zwiastowała niczego dobrego, a słońce
zaczęło wychodzić zza chmur podczas ostatniej edycji Złotego
Pucharu CONCACAF (2017, półﬁnał). Nowy szkoleniowiec przede
wszystkim kładł nacisk na dobre występy w eliminacjach do
mistrzostw świata. To były kluczowe mecze, a Kostarykanie
przegrali zaledwie dwa spotkania. Pierwsze z Meksykiem (0:2 na
wyjeździe), drugie w ostatniej kolejce z Panamą. Piłkarze Óscara
Ramíreza byli już pewni wyjazdu do Rosji, a wszyscy obserwatorzy
piłkarskiej strefy CONCACAF zdają sobie sprawę, że ten mecz był
szalony, a Los Ticos powinni w gruncie rzeczy go wygrać.
To jest jednak przeszłość, z której grupowi rywale powinni
czerpać wiedzę, bo Kostarykanie radzili sobie naprawdę dobrze.
Nowi piłkarze świetnie się odnaleźli w układance Ramíreza. Trzon
reprezentacji wciąż stanowi Navas z Ruízem, Borgesem czy
Bolañosem, ale znaczącą rolę zaczęli też odgrywać nowi zawodnicy.
Szkoleniowiec postawił na tych, którzy pokazywali się z dobrej
strony w MLS. Wprowadził do kadry młodego lewego obrońcę –
Matarritę, na środku obrony swoje szanse dostaje Waston czy Calvo,
partnerem Borgesa został Guzmán, który zastąpił Tejedę.
Podstawowym napastnikiem nie jest już Campell a Ureña. Ramírez
odświeżył kadrę, wprowadzając piłkarzy, którzy nie są tylko „tymi
zawodnikami, grającymi w Europie”, ale przede wszystkim nie
schodzą poniżej pewnego poziomu w klubie. I nie ma tu znaczenia,
czy jest to Europa, Ameryka Południowa czy Północna. Zmiany
wyszły reprezentacji na dobre, przynajmniej w eliminacjach. Cztery
lata temu Los Ticos zawiesili sobie poprzeczkę niezwykle wysoko.
Zobaczymy, czy będą w stanie utrzymać się na fali wznoszącej.

Mundial 2014
Faza Grupowa
GRUPA D
3:1 Urugwaj (Fortazela, 14.06.)
1:0 Włochy (Recife, 20.06.)
0:0 Anglia (Belo Horizonte, 24.06.)
1/8 ﬁnału – 1:1 (k. 5:3) Grecja(Recife, 29.06.)
ćwierćﬁnał – 0:0 (k. 3:4) Holandia (Salvador, 05.07.)

Sparingi w 2018

Kostaryka 1:0 Haiti (13.11.2015)
Panama 1:2 Kostaryka(17.11.2015)
Jamajka 1:1 Kostaryka (25.03.2016)
Kostaryka 3:0 Jamajka (29.03.2016)
Haiti 0:1 Kostaryka (02.09.2016)
Kostaryka 3:1 Panama (06.09.2016)
Trynidad i Tobago 0:2 Kostaryka (11.11.2016)
Kostaryka 4:0 Stany Zjednoczone (15.11.2016)
Meksyk 2:0 Kostaryka (24.03.2017)
Honduras 1:1 Kostaryka (28.03.2017)
Kostaryka 0:0 Panama (08.06.2017)
Kostaryka 2:1 Trynidad i Tobago(13.06.2017)
Stany Zjednoczone 0:2 Kostaryka (01.09.2017)
Kostaryka 1:1 Meksyk (05.09.2017)
Kostaryka 1:1 Honduras (07.10.2017)
Panama 2:1 Kostaryka (10.10.2017)
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Szkocja 0:1 Kostaryka (23.03)
Tunezja 1:0 Kostaryka (27.03)
Kostaryka 3:0 Irlandia Północna (03.06)
Anglia 2:0 Kostaryka (07.06)
Belgia 4:1 Kostaryka (11.06)

Eliminacje do MŚ 2018
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KOSTARYKA

KADRA NA MUNDIAL 2018

Sankt Petersburg
Niżny Nowogród
Samara

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Keylor Navas

BR

31

Real Madryt

79 (2008)

2014

18

Patrick Pemberton

BR

36

Alajuelense

39 (2010)

2014

23

Leonel Moreira

BR

28

Herediano

9 (2011)

brak

16

Cristian Gamboa

PO

28

Celtic

66 (2010)

2014

4

Ian Smith

PO

20

Norrköping

2 (2018)

brak

3

Giancarlo González

ŚO

30

Bologna

68 (2010)

2014

2

Johnny Acosta

ŚO

34

Águilas Doradas

68 (2011)

2014

6

Óscar Duarte

ŚO

29

Espanyol

38 (2010)

2014

19

Kendall Waston

ŚO

30

Vancouver

25 (2013)

brak

15

Francisco Calvo

LO/ŚO

25

Minnesota United

36 (2011)

brak

8

Bryan Oviedo

LO

28

Sunderland

42 (2010)

brak

22

Rónald Matarrita

LO/LN

23

New York City FC

22 (2015)

brak

20

David Guzmán

DP

28

Portland Timbers

41 (2010)

brak

14

Randall Azofeifa

DP/ŚP

33

Herediano

57 (2005)

2014

17

Yeltsin Tejeda

DP/ŚP

26

Lausanne

49 (2011)

2014

5

Celso Borges

ŚP

30

Deportivo La Coruńa

111 (2008)

2014

10

Bryan Ruíz

OP

32

Sporting

109 (2005)

2014

11

Johan Venegas

PN

29

Deportivo Saprissa

45 (2014)

brak

7

Christian Bolańos

PN

34

Deportivo Saprissa

79 (2005)

2006, 2014

12

Joel Campbell

PN/LN

25

Real Betis

77 (2011)

2014

13

Rodney Wallace

LN

29

New York City FC

30 (2011)

brak

9

Daniel Colindres

LN

33

Deportivo Saprissa

11 (2011)

brak

21

Marco Ureńa

ŚN

28

Los Angeles FC

62 (2009)

2014
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Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Keylor Navas
Keylor Navas jest bez wątpienia największą gwiazdą swojej reprezentacji. Turniej życia
rozegrał właśnie cztery lata temu. Podczas Mistrzostw Świata w Brazylii był
najważniejszym zawodnikiem swojej drużyny. Warto przypomnieć, że Kostaryka
wyszła z grupy śmierci z pierwszego miejsca. Wygrane z Urugwajem i Włochami oraz
bezbramkowy remis z Anglią. To musi robić wrażenie. Bezstronni fani zaczęli kibicować
Los Ticos m.in. ze względu na przebojowego bramkarza, który po serii rzutów karnych
wprowadził swój zespół do ćwierćﬁnału, co jest największym osiągnięciem w historii tej
drużyny. Wtedy też został wybrany zawodnikiem meczu (1/8 ﬁnału z Grecją). Na pięć
meczów aż w trzech zachował czyste konto. To dzięki występom na mundialu
zainteresował się nim Real Madryt, ale co ważniejsze: dzięki jego postawie Kostarykanie
mogli cieszyć się ze świetnego występu swoich podopiecznych.
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że Keylor Navas już we wcześniejszych
latach stanowił o sile swojej reprezentacji. W 2009 roku został wybrany najlepszym
bramkarzem Złotego Pucharu CONCACAF, w 2014 i 2017 najlepszym piłkarzem strefy
CONCACAF. 31-latek to jeden z tych piłkarzy, którzy wchodzą w skład kręgosłupa kadry
narodowej. Bez niego cała drużyna funkcjonuje tak, jak człowiek, któremu wypadnie
dysk. Czyli ledwo są w stanie cokolwiek osiągnąć czy zrobić. Los Ticos przekonali się
o tym podczas Copa América 2016 czy ostatniego Złotego Pucharu CONCACAF.
Fani Realu Madryt dość często mówią o zmianie bramkarza. Nie zmienia to
faktu, że od momentu odejścia Ikera Casillasa podstawowym zawodnikiem między
słupkami Królewskich jest właśnie Kostarykanin. Można powiedzieć o nim wiele złego,
ale w gruncie rzeczy w kluczowych momentach potraﬁ stanąć na wysokości zadania.
Przekonali się o tym kibice Królewskich, choćby przy okazji kluczowych meczów
w ostatniej edycji Ligi Mistrzów, a fanom Los Ticos nie trzeba tego udowadniać. Oni
doskonale zdają sobie sprawę z tego, że Keylor Navas jest największą gwiazdą w ich
drużynie. Biorąc pod uwagę fakt, że w karierze reprezentacyjnej radzi sobie jeszcze
lepiej niż w karierze klubowej, powinniśmy być spokojni o jego występy w Rosji.

Trener

Kapitan

Bryan Ruíz

Óscar Ramírez
Obecny szkoleniowiec Kostaryki dotychczas nie miał
okazji prowadzić drużyny na tak dużej imprezie, jaką są
mistrzostwa świata. Prawdziwą karierę jako trener
zaczynał w klubie, w którym spędził większość
piłkarskiego życia, czyli Alajuelense. Sam pamięta
Mistrzostwa Świata z 1990 roku, kiedy Los Ticos grali po
raz pierwszy w historii na mundialu. Wtedy musiał
sprawdzić się jako piłkarz, teraz stanie po drugiej strony
barykady. Na jego barkach, jako trenera, spoczywa ciężar
odpowiedzialności za wyniki.Półﬁnał w Złotym
Pucharze CONCACAF czy przeciętny występ w Copa
América 2016 to już przeszłość. Przeszłością są też
występy na Mistrzostwach Świata w Brazylii. Jednak dobrze byłoby, żeby
podopieczni Óscara Ramíreza właśnie do nich nawiązali. Przed szkoleniowcem Los
Ticos trudne zadanie, ale z pewnością jest w stanie nawiązać do eliminacji
i wprowadzić swój zespół na wyżyny. Jak sam twierdzi: „Zjednoczeni jesteśmy zdolni
do wielu rzeczy”.

32-latek jest prawdopodobnie
najbardziej utalentowany spośród
ofensywnych zawodników Los Ticos.
Może grać jako ofensywny pomocnik
lub cofnięty napastnik. Od lat nie
schodzi poniżej pewnego poziomu. Na
mundialu przed czterema laty był
kluczowym piłkarzem z pola,
a w meczu z Włochami pokazał się
z najlepszej możliwej strony. Choć
często niedoceniany i odsuwany w kąt, to w 2016 roku
właśnie w jego ręce powędrowała nagroda dla najlepszego
piłkarza strefy CONCACAF. Trener, zespół i kibice wciąż
pokładają w nim ogromne nadzieje. Na mundialu w Rosji,
który będzie dla niego prawdopodobnie ostatnią taką
imprezą, znów na jego barkach spocznie ciężar wyniku
kadry.
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Serbia

Сербия

Fudbalski savez Srbije
Rok założenia federacji: 1893
Ranking Fifa: 34
4-2-3-1

9
Mitrović

17

10

Kostić

Tadić

JEDAN TIM, JEDAN SAN - SRBIJA!
Jedna drużyna, jeden sen - Serbia!

22

Sukcesy Reprezentacji

Ljajić

21

20

Matić

Milinković-Savić

11

6

Kolarov

Ivanović

15

3

Milenković

Tosić

1
Stojković

MOCNE STRONY
Zgranie drużyny
Główną zaletą Serbów w eliminacjach był utworzony
przez Muslina monolit. Piłkarze doskonale uzupełniają
się na boisku, rola każdego zawodnika jest ściśle
scharakteryzowana przez trenera. Było to widoczne
zwłaszcza w grze defensywnej

Szeroka ławka
Mladen Krstajić na każdej pozycji posiada komfort
wyboru. W bramce doświadczonego Stojkovicia, może
zastąpić Dmitrović, w pomocy na swoją szansę czekają:
Zivković, czy Grujić, w linii ataku z kolei o jedno miejsce
rywalizują: Mitrović, Prijović i Jović

SŁABE STRONY
Zmiana szkoleniowca
Slavoljub Muslin dostosował taktykę do materiału
ludzkiego, którym dysponował, co pozwoliło wywalczyć
promocję na mundial. Mladen Krstajić, nigdy wcześniej
nie pracował w roli samodzielnego trenera, będzie zatem
poddany ogromnej presji.
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Roszady z opaską kapitańską

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: 1930*, 1962*
Mistrzostwo Europy: brak
Finał ME: 1960*, 1968*
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: 1960*
Występy na MŚ: 12

Ciekawostki
Z Serbii pochodzi Goran Bregović, urodzony w Sarajewie jeden
z najbardziej znanych artystów sceny muzycznej. W Polsce zyskał
popularność głównie dzięki współpracy z Kayah. Wydany przez nich
album został sprzedany w nakładzie liczącym ponad 700 tysięcy
krążków (tylko w naszym kraju). Był to jednej z największych sukcesów
muzycznych w latach 90. Znajdujące się na tym krążku piosenki
w oryginale są w języku serbskim. Z Serbią łączą nas jeszcze obrady
Okrągłego Stołu i to wcale nie te znane z naszej historii. Na Bałkanach
takowe odbyły się bowiem już w roku 1699, kończąc wojnę pomiędzy
państwami Świętej Ligi a Imperium Osmańskim. Wszystko odbywało
się w miejscowości Karłowice. Serbowie wyprzedzili nas też – i miejsca
nie oddają – w… produkcji malin. Polska jest jednym z potentatów w tej
dziedzinie, ale daleko nam do serbskich malin, których co roku zbiera
się ok. 100 tysięcy ton! Taki wynik sprawia, że Serbia jest eksporterem
jednej trzeciej malin, które dostępne są na świecie.

Nowy selekcjoner postanowił odebrać po wielu latach
opaskę kapitańską Branislavowi Ivanoviciowi. Znając
krewki charakter Serbów możliwe, że wywoła to
zakulisowe kłótnie.

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Kamil Gontarczyk

Najwięcej występów:
Dejan Stanković (103 występy)

Najwięcej goli:
Stjepan Bobek (38 bramek w 63 meczach)

Najwyższa wygrana w historii: 9:0 z Zairem (1974) | Najwyższa porażka w historii : 0:6 z Argentyną (2006)
Kamil Gontarczyk

S

Śladami młodzieżowców

erbowie wracają na mundial po 8 latach przerwy. Zostali
dolosowani z czwartego, teoretycznie najsłabszego
koszyka, wraz z Arabią Saudyjską czy Panamą. Patrząc
tylko przez pryzmat kwestii formalnych, powinni być
zaliczani do miana outsiderów rosyjskiego turnieju.

Na papierze, jednak drużyna prezentuje się imponująco pod
względem przemawiającego za nią ogromnego potencjału. Gro
z nich ma pewne miejsce w znanych europejskich markach, kolejny
systematycznie przebijają się do kadr coraz silniejszych klubów. Czy
grono piłkarzy powołanych na rosyjski turniej będzie w stanie
sprawić pozytywną niespodziankę?
Zacznijmy od eliminacji, które reprezentacja Orlovich
przebrnęła bez większych turbulencji zostawiając w tyle
Irlandczyków, Walijczyków i Austriaków. Doznali w nich tylko jednej
porażki z ostatnią z wymienionych drużyn. Finalnie wygrali swoją
grupę z dorobkiem 21 punktów. Kiedy wydawało się, że Slavoljub
Muslin z posiadanego, bardzo interesującego materiału ludzkiego
ułożył drużynę zgraną i wzajemnie uzupełniająca się, Krajowy
Związek Piłkarski zdecydował się pożegnać z byłym trenerem
Standardu Liège. Jako główny powód tego ponadplanowego
rozstania wymieniano mało efektowny, chwilami wręcz usypiający
styl gry drużyny oraz świadomie pomijanie przy powołaniach
czołowego pomocnika Serie A- Sergeya Milinkovicia- Savicia. 64latek nie pozwolił na to, aby pomocnik Biancocelestich sugerował
mu, gdzie na boisku czuje się najlepiej.
Kolejnym znakiem zapytania w ekipie z Bałkanów jest
kwestia opaski kapitańskiej, którą nowy trener postanowił odebrać
po 5 latach Branislavowi Ivanoviciovi. Na Mundialu rolę

„dowodzącego” pełnić będzie Aleksandar Kolarov. Krstajić
przekonuje, że ta zmiana nie będzie miała wpływu na ich współpracę
na boisku. Gwarancji nie ma żadnych. Zatem, gdzie szukać
przesłanek na lepsze jutro?
W młodych wilkach, a zasadzie orłach (przydomek kadry to
Orlovi, czyli Orły), które w przeciwieństwie do dorosłej kadry na
globalnych turniejach mogły poszczycić się zaskakująco dobrymi
rezultatami. Tylko z powołanej na mundial kadry możemy wyróżnić
pięciu piłkarzy, którzy w 2015 roku świętowali tytuł najlepszej
drużyny świata w kategorii do lat 20, ogrywając w ﬁnale
Brazylijczyków. Dwa lata wcześniej mistrzostwo Europy U-19
również padło łupem bałkańskiej reprezentacji. Z tamtej drużyny
także można wyróżnić kilka perełek, które na rosyjskim
czempionacie będą broniły honoru Serbskiej kadry.
Głównym atutem Orlovich w eliminacjach była bez
wątpienia drużyna - defensywą kierowali doświadczeni: Kolarov
i Ivanović, dostępu do bramki strzeże ograny na kontynencie
europejskim Vladimir Stojković. Linia pomocy to połączenie rutyny
(Matić, Tadić) z młodością (Grujić, Zivković). Duża konkurencja
panuje też wśród snajperów, gdzie pierwszym wyborem na ten
moment wydaje się mający za sobą świetne pół roku w Fulham
Aleksandar Mitrovic.
W grupie E każdy z rywali jest w zasięgu podopiecznych
Krstajicia. Pamiętajmy, że jadąc na turnieje młodzieżowe, również
nie byli postrzegani w roli faworytów, a tymczasem potraﬁli ogrywać
ekipy Les Tricolores czy Canarinhos. Los chciał, że na
Brazylijczyków traﬁli już w fazie grupowej. Powiadają, że historia
lubi się powtarzać...

Mundial 2010
Faza Grupowa
GRUPA D
0:1 Ghana (Pretoria, 13.06.)
1:0 Niemcy (Port Elizabeth, 18.06.)
1:2 Australia (Nelspruit, 23.06.)
Serbia zajęła 4. miejsce w grupie

Sparingi w 2018

Eliminacje do MŚ 2018
Serbia– Irlandia 2:2 (5.09.2016)
Mołdawia– Serbia 0:3 (6.10.2016)
Serbia– Austria 3:2 (9.10.2016)
Walia– Serbia 1:1 (12.11.2016)
Gruzja– Serbia 1:3 (24.03.2017)
Serbia– Walia 1:1 (11.06.2017)
Serbia– Mołdawia 3:0 (2.09.2017)
Irlandia– Serbia 0:1 (5.09.2017)
Austria– Serbia 3:2 (6.10.2017)
Serbia– Gruzja 1:0 (9.10.2017)

Serbia– Maroko 1:2 (23.03.2018)
Nigeria– Serbia 0:2 (27.03.2018)
Serbia– Chile 0:1 (4.06.2018)
Serbia– Boliwia 5:1 (9.06.2018)
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SERBIA

KADRA NA MUNDIAL 2018

Moskwa

Kaliningrad

Samara

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Vladimir Stojković

BR

34

Partizan

78 (2006)

2010

12

Predrag Rajković

BR

22

Maccabi Tel Aviv

7 (2013)

brak

23

Marko Dmitrović

BR

23

SD Eibar

2 (2017)

brak

2

Antonio Rukavina

PO

34

Villareal

44 (2007)

2010

3

Dusko Tosić

ŚO

33

Besiktas

21 (2006)

brak

5

Uros Spajić

ŚO

25

Anderlecht

5 (2015)

brak

6

Branislav Ivanović

ŚO

34

Zenit

102 (2006)

2010

13

Milos Veljković

ŚO

22

Werder

2 (2017)

brak

15

Nikola Milenković

ŚO

20

Fiorentina

0

brak

11

Aleksandar Kolarov

LO

32

AS Roma

73 (2008)

2010

14

Milan Rodić

LO

27

Crvena Zvezda

0

brak

4

Luka Milivojević

DP

27

Crystal Palace

25 (2012)

brak

21

Nemanja Matić

DP

29

Manchester United

37 (2008)

brak

16

Marko Grujić

ŚP

22

Cardiff City

5 (2016)

brak

20

Sergej Milinković-Savić

ŚP

23

Lazio

2 (2017)

brak

7

Andrija Zivković

OP

21

Benﬁca

8 (2013)

brak

10

Dusan Tadić

OP

29

Southampton

50 (2008)

brak

22

Adem Ljajić

OP

26

Torino

26 (2010)

brak

17

Filip Kostić

LN

25

HSV

20 (2015)

brak

8

Aleksandar Prijović

ŚN

28

PAOK Saloniki

8 (2017)

brak

9

Aleksandar Mitrović

ŚN

23

Fulham

34 (2013)

brak

19

Luka Jović

ŚN

20

Eintracht Frankfurt

0

brak

22

Nemanja Radonjić

ŚN

26

Crvena Zvezda

0

brak
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

26,3

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Dusan Tadić
To właśnie Dusan Tadić w eliminacjach był najbardziej efektywnym piłkarzem Serbów,
jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę punktów, jaką pomocnik Southampton w pojedynkę
wywalczył dla swojej drużyny. W drużynie dowodzonej przez Slavoljuba Muslina miał
udział w ponad połowie bramek strzelonych przez Serbów. Skrzydłowy „Świętych”
w minionym sezonie przeżył prawdziwy rollercoaster, walcząc o utrzymanie w Premier
League do ostatniej kolejki. Finalnie piłkarz wychowany w Vojvodinie ostatnie
rozgrywki zakończył z dorobkiem 7 goli i 4 asyst. Pomimo przeciętnych statystyk
w klubie, w reprezentacji pełni kluczową rolę. Dość wspomnieć, że był drugim
najskuteczniejszym asystentem eliminacji. Tadicia można żartobliwie nazwać
prekursorem działalności serwisu Football Leaks, który swój pierwszy artykuł
opublikował właśnie na temat bałkańskiego pomocnika, dopatrując się licznych
nieprawidłowości przy jego transferze z Twente do Southampton. Poza kwestiami
formalnymi Holandia byłemu zawodnikowi Gronigen kojarzy się bardzo dobrze. Tadić
zachwala tamtejszy system szkoleniowy oraz indywidualne podejście do każdego
z piłkarzy. To właśnie w państwie z Beneluksu poznał Steve'a McClarena, którego
określał mianem specjalisty w swoim fachu. Wyróżniająca się dyspozycja na boiskach
Eredivise sprawiła, że o względy Tadicia, jeszcze za czasów gry w Enschede zabiegał
ówczesny trener Feyenoordu Ronald Koeman, który dopiero po przeprowadzce do
Anglii mógł sobie pozwolić na sﬁnalizowanie transakcji z udziałem kadrowicza
Orlovich. Doskonałe wyszkolenie techniczne to główna zaleta dostrzeżona przez
obecnego szkoleniowca „Oranje”. „Jeśli widzę kolegę z zespołu na lepszej pozycji,
automatycznie zagrywam do niego piłkę, czasami powinienem być bardziej
egoistyczny” mówi sam zawodnik. Ku uciesze kibiców ekipy z Bałkanów w czerwonobiałej koszulce Tadić potraﬁ wypośrodkować liczbę celnych ostatnich podań oraz
uderzeń na bramkę rywala. Serbskiego playmakera można określić mianem
głównodowodzącego armii, który na globalnym turnieju chce udowodnić, że gotów jest
wykonać kolejny krok naprzód w swojej karierze.

Trener

Młody wilk

Luka Jović

Mladen Krstajić
Selekcjonerem kadry Serbii został dopiero pod koniec
października 2017 roku, po tym, jak działacze krajowej
federacji piłkarskiej zdecydowali się zwolnić z funkcji
trenera Orlovich jednego z głównych architektów
awansu na rosyjski mundial – Slavoljuba Muslina.
Byłemu już szkoleniowcowi drużyny z Bałkanów
zarzucano rezygnację z powołań dla gwiazdora Lazio –
Sergeja Milinkovicia-Savicia oraz prezentowany mało
widowiskowy styl gry. Pomimo licznych poszukiwań na
rynku trenerskim, nie udało się znaleźć odpowiedniego
kandydata, godnego wziąć na swoje barki ciężar
prowadzenia drużyny narodowej. Posadę powierzono
dotychczasowemu asystentowi – Krstajiciowi, który ma pełne poparcie
u wiceprezesa FSS Gorana Bunjevcevicia. Były stoper Schalke doświadczenia jako
pierwszy szkoleniowiec nie ma żadnego – dotychczas pełnił funkcję drugiego trenera
w reprezentacji Serbii, wcześniej sprawował funkcję dyrektora sportowego Partizana
Belgrad oraz był prezesem bośniackiego Radnika Bijeljiny.

Pomimo, że zawodnik Eintrachtu
Frankfurt w dorosłej reprezentacji nie
zanotował jeszcze oﬁcjalnego debiutu,
to śmiało można go zaliczać do miana
potencjalnych odkr yć w kadrze
O rlov i c h . W yc ho w a ne k C r ve ne j
doskonale odnalazł się na
niemieckich boiskach, na których
zanotował 9 traﬁeń. Do klubu
z Commerzbank Arena traﬁł na
zasadzie wypożyczenia z Benﬁki. Swego czasu, słynny
piłkarski agent Pini Zahavi wywołał niemałe zamieszanie
z kartą zawodniczą Jovicia, którą przypisał do cypryjskiego
Apollonu Limassol (będącego jego własnością), by tydzień
później sprzedać młodego Serba do potentata z Lizbony.
Głównymi atutami są szybkość, wykończenie akcji i gra
z kontrataku.
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Szwajcaria

Швейцария

Schweizerischer Fussballverband
Rok założenia federacji: 1895
Ranking Fifa: 6
4-2-3-1

9
Seferović

14

23

Zuber

Shaqiri

FOUR LANGUAGES, ONE NATION
Cztery języki, jeden naród

15

Sukcesy Reprezentacji

Džemaili

10

17

Xhaka

Zakaria

13

2

Rodriguez

Lichtsteiner

22

5

Schär

Akanji

1
Sommer

MOCNE STRONY
Defensywa
Solidność bloku obronnego była atutem
Szwajcarii już w eliminacjach do
Mistrzostw Świata, notując czyste konto
w ośmiu spotkaniach na drodze do Rosji.

Bramkarze
Yann Sommer i Roman Bürki to komfort,
jakiego nie powstydziliby się wymieniani
w gronie faworytów potentaci do tytułu.

SŁABE STRONY
Ofensywa
Z wyjątkiem Josipa Drmicia, forma i liczba
rozegranych przez szwajcarskich
napastników minut w sezonie 2017/18
pozostawia wiele wątpliwości.
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Uzależnienie

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: brak
Mistrzostwo Europy: brak
Finał ME: brak
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: brak
Występy na MŚ: 11

Ciekawostki
W XIX wieku w Szwajcarii zapanował czekoladowy boom. W 1819 roku
powstała fabryka czekolady, w której po raz pierwszy na świecie
produkowano ją w kostkach. Wraz z wynalezieniem mleka w proszku,
połączonego później z kostkami czekolady, powstała pierwsza mleczna
czekolada. To zapoczątkowało prawdziwy rozkwit tej gałęzi przemysłu,
którego efektem na początku XX wieku były m.in. takie produkty jak
praliny czy czekolada z orzechami. Dziś na każdego Szwajcara
przypada rocznie około 12 kilogramów czekolady. Jej produkcją w kraju
Helwetów zajmuje się 18 fabryk, a mimo tego Szwajcarzy importują
czekoladę z 36 innych krajów. Swoją wysyłają zresztą za granicę do
jeszcze większej liczby państw. W 2011 roku w Genewie otwarto
pierwszy w Szwajcarii salon czekolady. Cel? Przekonać rodaków, że
najważniejsza jest nie ilość skonsumowanego przysmaku, ale jego
jakość. Było kogo przekonywać – na otwarciu zjawiło się kilka tysięcy
osób.

Każdy wie o tym, że Xherdan Shaqiri jest
dla Szwajcarów graczem kluczowym. Jego
ewentualna absencja mogłaby Helwetów
wiele kosztować.
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Maciej Koch

Najwięcej występów:
Heinz Hermann (118 występów)

Najwięcej występów na MŚ: Charles Antene
(8 występów na MŚ: 1950, 1954, 1962)

Najwyższa wygrana w historii: 9:0 z Litwą (1924) | Najwyższa porażka w historii : 0:9 z Anglią (1909)
Maciej Koch

S

Do Rosji bez pampersów

pecjaliści w pisaniu historii na wielkich turniejach,
pozbawieni jednakowoż wielkich sukcesów. Bez gwiazd
światowego formatu, za to z wyrównaną kadrą. Drużyna
narodowa, ale narodowościowo to jednak mydło i
powidło, choć na całym świecie znani są z serów.

Turcja, Albania, Bośnia, Wyspy Zielonego Przylądka, Sudan, Chile –
to tylko namiastka korzeni szwajcarskich kadrowiczów. Prawie
każdy z innej paraﬁi, a na dokładkę jeszcze trener, Vladimir Petković,
określający się obywatelem świata. Taka mieszanka charakterów
i temperamentów to wielka niewiadoma. Przed francuskim Euro, w
kadrze panowała znakomita atmosfera. Czy tym razem nastroje
również dopisują?
Z jednej strony powodów do optymizmu nie brakuje.
Helweci przygotowują się do swojego czwartego z rzędu turnieju
mistrzostw świata, co już samo w sobie można traktować za sukces,
jeśli spojrzymy na liczbę występów w poprzednim stuleciu – 5.
Popularne „Nati” przegapiło tylko dwie imprezy w XXI wieku – MŚ w
Korei i Japonii oraz EURO 2012.
Drużyna Vladimira Petkovicia przez eliminację przeszła jak
burza. Szwajcarzy wygrali tam dziewięć z dziesięciu meczów, tytuł
niepokonanych tracąc w ostatnim starciu z Portugalią. Przegrany
mecz z mistrzami Europy oznaczał, że podopieczni Petkovicia
wylądowali w barażach jako zespół z najpokaźniejszym dorobkiem
punktowym w eliminacjach UEFA. Nie przestraszyli się ich
i awansowali po dwumeczu z Irlandią Północną.
Pod drugą, mniej optymistyczną stroną medalu kryje się, na
wysokości 1/8 ﬁnału mundialu, szklany suﬁt, którego Szwajcarzy
nieustannie nie są w stanie sforsować od pamiętnego turnieju, kiedy

sami byli gospodarzem w 1954 roku. Wtedy ojczyzna foundue ostatni
raz zawędrowała do ćwierćﬁnału – co pozostaje największym
narodowym osiągnięciem w historii występów na mistrzostwach
świata, choć trzeba nadmienić, że wtedy meczów 1/8 po prostu nie
rozgrywano. W morderczym 40-stopniowym upale w Lozannie
wygrała jednak Austria, a wynik, jaki wtedy padł, wciąż jest
najwyższym w historii mistrzostw (7:5). Tamto spotkanie udarem
słonecznym okupił zresztą bramkarz Austriaków. Nie na darmo
okrzyknięto je po latach „upalną bitwą”.
Współczesna historia to papierek lakmusowy dla
możliwości Szwajcarii. W 2006 roku w Niemczech byli jedynym
zespołem, który odpadł z turnieju nie tracąc ani jednej bramki aż do
serii rzutów karnych z Ukrainą. W 2010 roku wprawdzie nie wyszli
z grupy, ale jako jedyni pokonali późniejszych mistrzów z Hiszpanii.
W Brazylii, naturalnie w 1/8 ﬁnału, za burtę wyrzucił ich dwie minuty
przed końcem dogrywki Ángel Di María.
Nie zabieramy ze sobą pampersów” – powiedział, gdy
zapytano go o powołania dla młodych zdolnych z rodzimej ligi.
W Rosji Petković postawi na sprawdzonych, zaprawionych
w reprezentacyjnych bojach zawodników, co można było
wywnioskować już po ogłoszeniu szerokiej, 27-osobowej kadry.
1/8 ﬁnału to fatum ale i miarodajna ocena możliwości
Szwajcarii. Każdy wynik ponad cztery turniejowe mecze byłby
n i e b o t y c z n y m s u kc e s e m , a l e e w e n t u a l n e z a k o ń c z e n i e
mundialowej przygody już po fazie grupowej, mimo - przyznajmy to
– wymagających rywali, zostanie odebrane z rozczarowaniem.
Szwajcarzy są świadomi swoich ograniczeń, ale znają również
swoją wartość i potencjał.

Mundial 2014
Faza Grupowa
GRUPA E
Szwajcaria - Ekwador 2:1 (Brasília, 15.06.)
Szwajcaria - Francja 2:5 (Salvador, 20.06.)
Szwajcaria - Honduras 3:0 (Manaus, 25.06.)
1/8 ﬁnału: Szwajcaria - Argentyna 0:1 pd. (São Paulo, 1.07.)

Sparingi w 2018

Szwajcaria – Portugalia 2:0 (6.09.2016)
Węgry – Szwajcaria 2:3 (7.10.2016)
Andora – Szwajcaria 1:2 (10.10.2016)
Szwajcaria – Wyspy Owcze 2:0 (13.11.2016)
Szwajcaria – Łotwa 1:0 (25.03.2017)
Wyspy Owcze – Szwajcaria 0:2 (9.06.2017)
Szwajcaria – Andora 3:0 (31.08.2017)
Łotwa – Szwajcaria 0:3 (3.09.2017)
Szwajcaria – Węgry 5:2 (7.10.2017)
Portugalia – Szwajcaria 2:0 (10.10.2017)
Baraże:
Irlandia Północna - Szwajcaria 0:1 (9.11.2017)
Szwajcaria - Irlandia Północna 0:0 (12.11.2017)
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Grecja – Szwajcaria 0:1 (23.03)
Szwajcaria - Panama 6:0 (27.03.)
Hiszpania – Szwajcaria 1:1 (3.06.)
Szwajcaria – Japonia 2:0 (8.06.)

Eliminacje do MŚ 2018

SZWAJCARIA

KADRA NA MUNDIAL 2018

Niżny Nowogród

Kaliningrad

Samara
Rostów

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

21

Roman Bürki

BR

27

Borussia Dortmund

9 (2014)

2014

12

Yvon Mvogo

BR

23

RB Lipsk

0

brak

1

Yann Sommer

BR

29

Borussia M.

35 (2012)

2014

4

Nico Elvedi

PO

21

Borussia M.

6 (2016)

brak

6

Michael Lang

PO

27

FC Basel

24 (2013)

2014

2

Stephan Lichtsteiner

PO

34

Juventus

100 (2006)

2010

5

Manuel Akanji

ŚO

22

Borussia Dortmund

7 (2017)

brak

20

Johan Djourou

ŚO

31

Antalyaspor

74 (2006)

2006, 2014

22

Fabian Schär

ŚO

26

Deportivo La Coruña

39 (2013)

2014

3

Jacques Moubandje

LO

27

Toulouse

18 (2014)

brak

13

Ricardo Rodriguez

LO

25

AC Milan

53 (2011)

2014

16

Gelson Fernandes

DP

31

Eintracht Frankfurt

67 (2007)

2010, 2014

17

Denis Zakaria

DP

21

Borussia M.

10 (2016)

brak

11

Valon Behrami

DP

33

Udinese

79 (2005)

2006, 2010, 2014

10

Granit Xhaka

ŚP

25

Arsenal

62 (2011)

2014

15

Blerim Dzemaili

ŚP

32

Bologna

65 (2006)

2006, 2014

8

Remo Freuler

ŚP

26

Atalanta

10 (2017)

brak

14

Steven Zuber

LN

26

Hoffenheim

12 (2017)

brak

23

Xherdan Shaqiri

PN

26

Stoke City

70 (2010)

2010, 2014

19

Josip Drmic

ŚN

25

Borussia M.

29 (2012)

2014

9

Haris Seferovic

ŚN

26

Benﬁca

51 (2013)

2014

7

Breel Embolo

ŚN

21

Schalke

25 (2015)

brak

18

Mario Gavranovic

ŚN

28

Dinamo Zagrzeb

14 (2011)

2014
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

27,2

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Xherdan Shaqiri
Urodził się w 1991 roku w Giljan, mieście mieszczącym się dziś w granicach Kosowa. Gdy
miał roczek, jego rodzice wyemigrowali do Szwajcarii. W porę, ponieważ siedem lat
później siły serbskie, kontrolowane przez Slobodana Miloševicia, rozpoczęły czystki
etniczne przeciwko kosowskim Albańczykom, co poskutkowało śmiercią co najmniej
10 tysięcy osób i setkami tysięcy wysiedleń. Choć Shaqiri jest wdzięczny swojej
"przybranej" ojczyźnie za zapewnienie rodzinie dachu nad głową, nie wypiera się
swoich korzeni. Na spersonalizowanych butach, w których wychodzi na murawę,
wyszyte są trzy ﬂagi narodowe – Szwajcarii, Albanii i Kosowa, z kolei w projekcie butów
na tegoroczny mundial, na jednej pięcie będzie widniał biały krzyż na czerwonym tle, na
drugim konturowa złota mapa Kosowa na błękitnym tle. Jak mówi, „mam mentalność
szwajcarską, bo myślę w tym języku, ale i kosowską ponieważ w domu mówię po
albańsku”. Warto jednak dodać, że akurat w drużynie Szwajcarii, gdzie ponad 70%
reprezentantów ma podwójne obywatelstwo, imigranckie pochodzenie nie jest niczym
szczególnym. Shaqiri za czasów gry w juniorskich zespołach FC Basel, pracował w
sklepie ze słodyczami. Dziś w ciągu tygodnia zarabia pewnie więcej, niż najlepsi
cukiernicy przez cały rok. Dla urodzonego w Kosowie skrzydłowego mundial w Rosji
będzie trzecim wyjazdem na mistrzostwa świata. W minionym sezonie przerastał
swoich klubowych kolegów ze Stoke. Mimo spadku formy wiosną, zapewnił swojej
drużynie ponad 40% wszystkich ligowych traﬁeń. „Uczucie, że nawet Ronaldinho
niewiele mógłby zdziałać w tej drużynie, jest orzeźwiające” – przyznał jeszcze zanim
Stoke spadło z Premier League. „Mam większe ambicje, niż walka o uniknięcie relegacji”
– mówił później. I trudno nie oprzeć się wrażeniu, że ma rację, choć w piłce klubowej,
mimo niemałych sukcesów (zwycięstwo w Lidze Mistrzów w 2013 roku) głównie
rozczarowywał. Tak wyglądały jego przygody w Bayernie i Interze, które do dziś kładą się
cieniem na dotychczasowej karierze 26-letniego „Messiego z Alp”, stanowiącego o sile
drużyny narodowej od czasów mundialu w RPA. Oczekiwania względem Xhedrana
znów będą wysokie, bo to od niego będzie zależeć, jak w całym turnieju wypadną
Szwajcarzy, którzy od 1954 roku nie dotarli na mundialu do fazy 1/4 ﬁnału.

Trener

Młody wilk

Denis Zakaria

Vladimir Petković
Chorwat z bośniackim i szwajcarskim paszportem.
Człowiek wielu talentów oraz uosobienie dzisiejszej
multikulturowej mieszkanki w reprezentacji Szwajcarii,
w której występują m.in. zawodnicy z chorwackim,
tureckim, albańskim czy kongijskim rodowodem. Postać
nietuzinkowa. Mówi w ośmiu językach, przez dwa lata
łączył obowiązki pracy trenera piłkarskiego
z wolontariatem w szwajcarskim Caritasie Ticino. Od
swoich piłkarzy skupował wtedy używane meble dla
bezrobotnych. Gdy przejął najważniejszą drużynę
w kraju, za punkt honoru obrał sobie ochronę
reprezentacyjnych „cudzoziemców” przed krytyką
krajowych mediów. „Zły dzień w pracy zdarza się wszystkim piłkarzom, także tym
z imigranckim pochodzeniem, to normalne. Nie oznacza to, że ktoś nie daje z siebie
wszystkiego” – zwykł mówić. Trzydzieści lat temu sam przybył do Szwajcarii jako
jeden z wielu imigrantów z Bałkanów. Karierę szkoleniową zaczął dziesięć lat później,
kiedy objął funkcję grającego trenera w AC Bellinzona.

Zaczynał na ataku, by zostać
przemianowanym na obrońcę, aż
wreszcie odnalazł się w drugiej linii.
Pierwsze kroki stawiał w genewskiej
FC Servette, skąd wywodzą się tacy
zawodnicy jak Philippe Senderos,
Oliver Neuville czy Patrick Müller.
Przebojem wdarł się do pierwszego
składu Borussii Mönchengladbach,
która wykupiła go latem zeszłego roku
z Young Boys za około 12 milionów euro. Dziś ten szeroki
w barach pomocnik jest wart przynajmniej dwukrotność
kwoty tamtego transferu. Jeśli podczas turnieju
zaprezentuje poziom, do którego przyzwyczaił nas swoimi
występami w Bundeslidze, na pewno przykuje wzrok
kibiców. Bynajmniej z uwagi na swój wzrost (191 cm).
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Niemcy

Германия

Deutscher Fußball-Bund
Rok założenia federacji: 1900
Ranking Fifa: 1
4-2-3-1

9
Werner

7

13

Draxler

Müller

ZUSAMMEN. GESCHICHTE SCHREIBEN
Razem napiszmy historię

10

Sukcesy Reprezentacji

Özil

6

8

Khedira

Kroos

3

18

Hector

Kimmich

17

5

Boateng

Hummels

1
Neuer

MOCNE STRONY
Głębia składu
Taką rzeszą świetnych piłkarzy na każdej pozycji nie
może pochwalić się zbyt wiele reprezentacji. Löw ma
kłopoty bogactwa niemal wszędzie: od bramki przez
obronę i środek pola aż po atak.

Niezależna siła w ofensywie
W eliminacjach niemiecka maszyna wpakowała
rywalom aż 43 gole, ustanawiając nowy rekord dla
jakichkolwiek europejskich kwaliﬁkacji. Na listę
s t r ze l c ó w w p i s a ł o s i ę a ż 2 1 róż n yc h p i ł k a r z y,
reprezentujących każdą pozycję z pola.

SŁABE STRONY
Forma Neuera
Niemiecki bramkarz przez kłopoty zdrowotne stracił
końcówkę poprzedniego i praktycznie cały obecny sezon.
Neuer jest dla Löwa bezdyskusyjnym numerem jeden, ale
jego dyspozycja po tak długiej przerwie to wielka
niewiadoma i wcale nie musi być najwyższa
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Przesycenie sukcesami
Choć w kadrze Niemiec jest wiele nowych twarzy, trzon
reprezentacji tworzą piłkarze z ogromnym
doświadczeniem, którzy wygrali w piłce już niemal
wszystko. Kto wie, być może po kolejnym wymagającym
i wykańczającym sezonie zabraknie im po prostu siły
i motywacji?
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Mistrzostwo świata: 1954, 1974, 1990, 2014
Finał MŚ: 1966, 1982, 1986, 2002
Brąz MŚ: 1934, 1970, 2006, 2010
Półﬁnał MŚ: 1958
Mistrzostwo Europy: 1972, 1980, 1996
Finał ME: 1976, 1992, 2008
Puchar Konfederacji: 2017
Igrzyska Olimpijskie: 2016
Występy na MŚ: 19

Ciekawostki
W styczniu szokujące wieści napłynęły z północno-zachodnich
Niemiec. Nielsowi Högelowi byłemu pielęgniarzowi, który odsiadywał
już wyrok dożywocia za co najmniej dwa morderstwa i trzy próby
popełnienia morderstwa, przypisano kolejne… 97 oﬁar. Wszystko było
wynikiem wnikliwych badań i analiz przypadków ponad 500 pacjentów,
z którymi miał styczność, pracując w latach 1999-2005 w szpitalach w
Oldenburgu i Delmenhorst. Gdy w 2008 i 2015 roku udowodniono
pierwsze morderstwa, okazało się, ze były one jedynie wierzchołkiem
góry lodowej. Niemiecki pielęgniarz na tyle bowiem nudził się w swojej
pracy, że dla rozrywki ryzykował zdrowiem pacjentów i wstrzykiwał im
zwiększone dawki leków na serce. Gdy to przestawało pracować, Högel
przystępował do reanimacji – uratowanie chorego przyjmował jako
sukces, śmierć zaś jako porażkę. Traktował w ten sposób setki
pacjentów. Prokuratura wskazała, że winne tylu oﬁar są również władze
szpitali, w których pracował, bowiem absurdem było niezauważenie, ze
to właśnie na jego zmianie regularnie dochodziło do zwiększonej liczby
reanimacji i zgonów.

Opracowanie : Marek Dubielecki

Najwięcej występów:
Lothar Matthäus (150 występów)

Najwięcej występów na MŚ: Lothar Matthäus
(25 występów na MŚ: 1982, 1986, 1990, 1994, 1998)

Najwyższa wygrana w historii: 16:0 z Rosją (1912) | Najwyższa porażka w historii : 0:9 z Anglią (1909)
Marek Dubielecki

F

Ein Team, ein Weg, ein Ziel

utbol to prosta gra. 22 facetów biega za piłką przez 90
minut, a na końcu zawsze wygrywają Niemcy” – któż nie
zna tego cytatu Gary’ego Linekera? Pod wodzą Löwa Die
Mannschaft skutecznie wciela go w życie, planując
obronę tytułu wywalczonego cztery lata temu w Brazylii.

Od ponad 50 lat nikomu nie udało się wygrać mundialu dwa razy
z rzędu. Jako ostatnia dokonała tego Brazylia – ta z Pelé, Garrinchą
i Vavą. Jeśli ktoś może powtórzyć tamten sukces, zdecydowanie są
to Niemcy. Silni, mocni, zgrani. Prowadzeni przez świetnego trenera.
Mający ogromną pewność siebie, wiarę we własne, ponadprzeciętne
umiejętności i niestawiający indywidualnych potrzeb nad dobro
zespołu. Jedna drużyna, jedna droga, jeden cel.
Po klęsce na Euro 2004 miarka się przebrała. Pomijając
mundial w Korei i Japonii, Niemcy na przełomie wieków dali ciała na
t y l u w i e l k i c h t u r n i e j a c h , że p o t r ze b n a by ł a re w ol u c j a .
Odpowiedzialny miał być za nią Klinsmann, który na swojego
asystenta powołał Löwa. Zadanie nie było proste – w dwa lata trzeba
było zbudować ekipę, która miała nie zawieść swoich kibiców
podczas mistrzostw świata, których Niemcy byli gospodarzem. Tam
udało się sięgnąć po brązowy medal, ale Klinsmann zrezygnował
z funkcji selekcjonera. Tę powierzono Löwowi, który miał
kontynuować pracę nad kadrą, tak by na stałe dźwignąć ją na
należne jej miejsce. Okazało się to strzałem w dziesiątkę.
Joachim od początku miał jasny plan na to, jak ma wyglądać
zespół. Efekty ciężkiej pracy widać dziś jak na dłoni. Die Mannschaft
to maszyna. Walec, który rozjeżdża kolejnych rywali. Dość
powiedzieć, że pod wodzą Löwa na każdym turnieju znaleźli się
w najlepszej czwórce. Niemcy wrócili na szczyt i jeśli ktoś nie

traktuje ich jako faworytów, albo ma nie po kolei w głowie, albo na
siłę chce być futbolowym hipsterem.
W tej reprezentacji nie ma przypadków. Löw doskonale wie,
jak zachować równowagę. Nie poświęci obrony kosztem ataku i na
odwrót - wszystko ma ze sobą współgrać. Zmiana taktyki i stylu gry
na bardziej nowoczesny i techniczny to jedno, ale głównym
powodem sukcesów Die Mannschaft jest głębia składu. Gdy patrzy
się na trzecią, czwartą, czy nawet piątą jedenastkę, nadal jest się pod
wrażeniem jej siły. Wystarczy spojrzeć, kto nie jedzie do Rosji. Skład
złożony z pominiętych i kontuzjowanych piłkarzy śmiało mógłby
rywalizować o coś więcej niż wyjście z grupy. Ponadto niemal co
roku, jak grzyby po deszczu pojawiają się kolejni młodzi, niezwykle
utalentowani zawodnicy.
I tu znów wracamy do równowagi. Bo Löw doskonale wie,
w jaki sposób budować reprezentację. Z jednej strony nagradza
piłkarzy za ich formę, powołując na zgrupowania i dając szansę
w meczach, stawiając w dużej mierze na młodych wilków. Z drugiej
nie zaburza hierarchii i, choć zalatuje to uporczywym
przywiązaniem do nazwisk, nie pozwala na to, by ucierpiał
kręgosłup zespołu. Dlatego nie skreślił Neuera.
Podbicie pewności siebie zwycięstwem w Pucharze
Konfederacji, przebrnięcie jak burza przez eliminacje, możliwość
zapisania się jako trzecia kadra w historii mundialu, która obroniła
trofeum. Zastanawiając się nad występem Niemiec w Rosji nie
powinno się pytać „Co wskazuje na to, że sięgną po złoto?”, tylko „Co
wskazuje na to, że tego nie zrobią?”. Die Mannschaft to murowany
faworyt, którego boi się każdy, a którego ﬁlozoﬁa jest nadzwyczaj
prosta. Jedna drużyna, jedna droga, jeden cel.

Mundial 2014
Faza Grupowa
4:0 Portugalia (Salvador, 16.06.)
2:2 Ghana (Fortaleza, 21.06.)
1:0 USA (Recife, 26.06.)
1/8 ﬁnału: 2:1 pd. Algieria (Porto Alegre, 30.06.)
Ćwierćﬁnał: 1:0 Francja (Rio de Janeiro, 4.07.)
Półﬁnał: 7:1 Brazylia (Belo Horizonte, 8.07.)
Finał: 1:0 pd. Argentyna (Rio de Janeiro, 13.07.)

Sparingi w 2018

Eliminacje do MŚ 2018
Norwegia – Niemcy 0:3 (04.09.2016)
Niemcy – Czechy 3:0 (08.10.2016)
Niemcy – Irlandia Północna 2:0 (11.10.2016)
San Marino – Niemcy 0:8 (11.11.2016)
Azerbejdżan – Niemcy 1:4 (26.03.2017)
Niemcy – San Marino 7:0 (10.06.2017)
Czechy – Niemcy 1:2 (01.09.2017)
Niemcy – Norwegia 6:0 (04.09.2017)
Irlandia Północna – Niemcy 1:3 (05.10.2017)
Niemcy – Azerbejdżan 5:1 (08.10.2017)
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Niemcy – Hiszpania 1:1 (23.03)
Niemcy – Brazylia 0:1 (27.03)
Austria – Niemcy 2:1 (02.06)
Niemcy – Arabia Saudyjska 2:1 (08.06)
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KADRA NA MUNDIAL 2018

Kazań

Moskwa
Soczi

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Manuer Neuer

BR

32

Bayern Monachium

75 (2009)

2010, 2014

22 Marc-André ter Stegen

BR

26

Barcelona

19 (2012)

brak

12

Kevin Trapp

BR

27

PSG

3 (2017)

brak

18

Joshua Kimmich

PO

23

Bayern Monachium

28 (2016)

brak

17

Jérôme Boateng

ŚO

29

Bayern Monachium

70 (2009)

2010, 2014

4

Matthias Ginter

ŚO

24

Borussia M.

17 (2014)

2014

5

Mats Hummels

ŚO

29

Bayern Monachium

63 (2010)

2014

16

Antonio Rüdiger

ŚO

25

Chelsea

24 (2014)

brak

15

Niklas Süle

ŚO

22

Bayern Monachium

10 (2016)

brak

2

Marvin Plattenhardt

LO

26

Hertha

6 (2017)

brak

3

Jonas Hector

LO

28

Köln

37 (2014)

brak

19

Sebastian Rudy

DP

28

Bayern Monachium

25 (2014)

brak

8

Toni Kroos

ŚP

28

Real Madryt

82 (2010)

2010, 2014

6

Sami Khedira

ŚP

31

Juventus

74 (2009)

2010, 2014

21

İlkay Gündoğan

ŚP

27

Manchester City

25 (2011)

brak

14

Leon Goretzka

ŚP

23

Schalke

15 (2014)

brak

10

Mesut Özil

OP

29

Arsenal

90 (2009)

2010

11

Marco Reus

LN

29

Borussia Dortmund

30 (2011)

brak

20

Julian Brandt

LN

22

Bayer Leverkusen

15 (2016)

brak

7

Julian Draxler

LN

24

PSG

43 (2012)

2014

23

Mario Gómez

ŚN

32

Stuttgart

74 (2007)

2010

13

Thomas Müller

ŚN

28

Bayern Monachium

90 (2010)

2010, 2014

9

Timo Werner

ŚN

22

RB Lipsk

13 (2017)

brak
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

26,7

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Thomas Müller
„Przecież on nie ma żadnych mięśni, sama skóra i kości. Co ma go boleć?” – zażartował
kiedyś Robben, zapytany o to, dlaczego Müllera omijają kontuzje. Odporność na urazy to
jednak tylko jedna z zalet napastnika, który już niedługo będzie miał szansę przejść do
historii mundialu. Napastnik Bayernu ma już za sobą występy na dwóch mistrzostwach
świata, na których oprócz brązowego i złotego medalu zdobył także dziesięć bramek.
Liderem klasyﬁkacji wszech czasów jest jego rodak, Klose, mający sześć traﬁeń więcej.
Jak to możliwe, że ten niepozorny chłopak może tak szybko wyprzedzić jedną z legend
swojej reprezentacji? Müller jest gwiazdą zarówno Bayernu, jak i Die Mannschaft, ale na
próżno szukać u niego nawyków typowych dla ludzi o jego pozycji i renomie. Choć 28latek strzelił w swojej karierze grubo ponad 200 goli i wywalczył każdy możliwy tytuł
poza mistrzostwem Europy, pozostaje skromnym, uśmiechniętym facetem
z ogromnym dystansem do siebie i świata. „Nie jestem stworzony do wygrania Złotej
Piłki. To wyróżnienie indywidualne, a ja jestem bardziej graczem zespołowym. Gdybym
miał wybierać pomiędzy tą nagrodą a mistrzostwem świata, zawsze wybiorę to drugie” –
przyznał swego czasu. Te cechy jak ulał pasują do ﬁlozoﬁi wyznawanych zarówno
w klubie, jak i w reprezentacji. Jest wszechstronny – radzi sobie nie tylko jako cofnięty
lub środkowy napastnik, ale także jako skrzydłowy lub nawet rozgrywający. Nawet jeśli
brakuje mu nieco warunków ﬁzycznych, nadrabia to niezwykłą świadomością i wiedzą
taktyczną, potraﬁąc doskonale przewidzieć, co zamierza rywal. Jego umiejętności
i charakter przekładają się na fantastyczne liczby: w Monachium do ponad 170 goli
dołożył już blisko 150 asyst. Nie gorzej jest w drużynie narodowej. Müllera można jednak
lubić nie tylko na boisku. Nie jest tajemnicą, że to jeden z największych żartownisiów w
szatni. Dobry humor praktycznie nigdy go nie opuszcza, co przekłada się na świetną
atmosferę w ekipie. „Nie da się osiągnąć sukcesu bez poświęcenia i cierpienia. Trzeba
więc potraﬁć czerpać z tego radość – w innym razie można zwariować” przyznaje.
Utalentowany, skuteczny, pracowity, skromny, radosny i pomocny – taki piłkarz to
marzenie każdego trenera. Löw może mówić więc o ogromnym szczęściu, podobnie
zresztą jak blisko 83 miliony innych Niemców, bo Müller to gwarancja sukcesu.

Trener

Młody wilk

Timo Werner

Joachim Löw
„Löw dłubie w nosie i zjada z niego kozy!” – tego typu
nagłówki wywoływały swego czasu u kibiców śmiech
i obrzydzenie. Cóż, selekcjoner reprezentacji Niemiec
miewa dziwne zachowania, ale nikt nie odmówi mu tego,
że zbudował maszynę, słusznie uznawaną za jednego
z głównych faworytów do złota. 58-latek ma w swoim
kraju pełne zaufanie. Dowód? Jeszcze przed wylotem do
Rosji podpisał nowy kontrakt, obowiązujący do 2022
roku. Jego kadencja to okres rozwoju i sukcesów.
Perfekcyjnie kontynuuje rewolucję w niemieckim
futbolu, którą zapoczątkował wraz z Jürgenem
Klinsmannem. Pod wodzą Löwa Die Mannschaft
ostatecznie ewoluowało – gra szybciej, bardziej technicznie, piłkarze są mobilni,
ciągnąc grę do przodu, zamiast rozciągać na boki. Zawodnicy ufają 58-latkowi, bo nie
łamie on swoich zasad. Jest odzwierciedleniem niemieckiej mentalności – wszystko
musi być uporządkowane, przypadkowe zagrania nie wchodzą w grę, a najważniejsze
jest dobro zespołu, nie poszczególnych zawodników.

Na czele młodych niemieckich gwiazd
stoi Timo Werner. Dzięki skutecznej
grze w Lipsku nie tylko zgłaszają się po
niego największe kluby w Europie, ale
także systematycznie wzywa go
reprezentacja. Mimo zaledwie 22 lat na
karku, Timo niemal w każdym meczu
prezentuje się jak snajper z najwyższej
półki – jego zabójczy instynkt,
znakomite wykończenie i świetne
odnajdywanie się w grze z kontrataku sprawiają, że tego
lata może być jednym z największych odkryć, a nawet
gwiazd mundialu. Wiele zależeć będzie od roli jaką
powierzy mu Löw, ale swoją wartość dla Die Mannschaft
Werner udowodnił już choćby na Pucharze Konfederacji, na
którym zgarnął nagrodę dla najlepszego strzelca.
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Korea Południowa Республика Корея

Daehan Chukgu Hyeophoe
Rok założenia federacji: 1928
Ranking Fifa: 57
4-4-2

21

9

Hwang Hee-Chan

Son Heung-Min

아시아의 호랑이, 세계를 삼켜라
Tygrysy Azji, podbijmy świat

17

10

Lee Jae-Sung

Lee Seung-Woo

13

16

Koo Ja-Cheol

Ki Sung-Yong

14

2

Hong Chul

Lee Yong

19

20

Kim Young-Gwon

Jang Hyun-Soo

1
Kim Seung-Gyu

MOCNE STRONY
Sonaldo
Dużą nadzieją, mimo średniej dyspozycji w eliminacjach
do MŚ, jest Son Hueng-Min, który niejednokrotnie
pokazał w barwach Tottenhamu, że jest jednym
z najlepszych napastników na świecie.

Sparingowe powołania
Koreańscy kibice mocno wierzą w Lee Seung-Woo oraz
Moon Seon-Min. Obaj dostali powołanie głównie po tym
jak... świetnie wypadli na sparingach z Hondurasem
i Bośnią i Hercegowiną.

SŁABE STRONY
Defensywa
Zdecydowanie brakuje w Korei Południowej
przynajmniej jednego obrońcy, który wyróżniałby się na
tle reszty. Wszyscy prezentują bardzo przeciętny poziom.

Sukcesy Reprezentacji
Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: 2002
Puchar Azji: 1956, 1960
Finał PA: 1972, 1980, 1988, 2015
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: brak
Występy na MŚ: 10

Ciekawostki
W Korei Południowej – tak jak w większości zakątkach świata – bardzo
popularne jest zamawianie jedzenia na wynos. Nie ma jednak innego
kraju na świecie, w którym po zjedzonej dowiezionej potrawie, możesz
zostawić brudne naczynia pod drzwiami, a kurier... zabierze je
z powrotem. Byłby jednak problem z dostarczeniem posiłku na piętro
numer cztery. Często budynki w Korei ich nie mają, przynajmniej
oﬁcjalnie. Po trójce jest od razu piątka. Przesądy są tam bowiem
traktowane naprawdę serio, a wedle Koreańczyków liczba cztery
przynosi pecha. Z czego to wynika ta tetrafobia? Cztery w języku
chińskim brzmi bardzo podobnie do słowa „śmierć”. W wielu klubach
piłkarskich w Korei nie znajdziemy w drużynie zawodnika z czwórką na
plecach. Ta jest po prostu zakazana. Jednakże w kadrze narodowej
liczba ta musi być przydzielana - na rosyjskim turnieju to brzemię na
barkach będzie nosić Oh Ban-Suk.
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Brak doświadczenia
Podobnie jak w Nigerii, zaledwie sześciu piłkarzy zagrało
kiedykolwiek na Mundialu. Historia podpowiada, że
zaledwie w wybranych i pojedynczych przypadkach
można było potraktować to jako zaletę...

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Przemysław Kasiura

Najwięcej występów:
Najwięcej występów na MŚ: Hong Myung-bo
Cha Bum-kun i Myung-bo (136 występów) (16 występów na MŚ: 1990, 1994, 1998, 2002)
Najwyższa wygrana w historii: 16:0 z Nepalem (2003) | Najwyższa porażka w historii : 0:12 ze Szwecją (1948)
Przemysław Kasiura

R

Nikłe szanse, ale z nadziejami

eprezentacja Korei Południowej przechodzi przez spore
turbulencje. Świeżo zatrudniony trener, kiepska
atmosfera w drużynie i niezbyt duże nadzieje kibiców. Co
może sprawić, że jedna z bardziej utytułowanych drużyn
Azji zacznie grać na miarę swoich możliwości?

Aby poznać aktualne nastroje Koreańczyków, należy przypomnieć
sobie czasy Uli Stielke – poprzedniego szkoleniowca. Pomimo iż
w XXI wieku Korea nie miała zbyt wiele szczęścia do trenerów i tak
wyróżnił się negatywnie na tle pozostałych. Dramatu dodaje fakt, że
Piłkarska Federacja Koreańska odrzuciła kandydatury Berta van
Marwijka czy znanego w kraju Senol Gunesa, człowieka
odpowiedzialnego za wprowadzenie do futbolu takich graczy jak
Lee Chung-Yong, Ki Sung-Yeung czy Park Chu-Young. Stielke od
roku już nie ma, jest natomiast Shin Tae-Yong. Były piłkarz, były
asystent trenera kadry i były trener młodzieżowców. Oprócz tego
wraz z Seongnam Ilhwa Chunma sięgnął po puchar azjatyckiej Ligi
Mistrzów oraz krajowy puchar w kolejnym roku.
Kadra piłkarska, niestety, nie robi większego wrażenia.
Można na palcach jednej ręki policzyć zawodników, którzy
cokolwiek znaczą w europejskim lub światowym futbolu. Widać to
było również w eliminacjach do Mundialu, w których
w Wojownikom Taegeuk (jak nazywa się koreańską reprezentację
z południa) udało się awansować w ostatnim meczu eliminacyjnym,
remisując 0:0 ze słabiutkim Uzbekistanem. Mało brakowało, a ich
miejsce zajęłaby… Syria.
Bez dwóch zdań najjaśniejszą gwiazdą jest Son Heung-Min,
czyli „Koreański Ronaldo” lub po prostu „Sonaldo”. Zawodnik będzie
na pewno chciał sporo udowodnić na Mundialu w Rosji, ponieważ

będzie jedynym autorytetem oraz motorem napędowym
koreańskiej drużyny. To na nim spoczywa aktualnie brzemię
strzelania goli, ponieważ nie ma za bardzo z kim grać. Być może
wspomoże go doświadczony Ki Sung-Yeung, kapitan Korei
Południowej i zawodnik Swansea, który od niedawna może chwalić
się 100 występami w kadrze. Koreańczycy czekają na błysk talentu
młodego byłego adepta akademii FC Barcelony, Lee Seung-Woo.
Aktualny gracz Hellas Verona wyróżnia się w kadrze ogromnym
hartem ducha, co było widać w meczu towarzyskim z Hondurasem
pod koniec maja. Choć nadal cechuje go zbytnia pewność siebie, to
na meczach reprezentacji jest wyróżniającym się zawodnikiem,
pracującym niemal za trzech czy czterech innych piłkarzy.
Trudno doszukiwać się szans na awans Korei Południowej,
gdy ma się w grupie takich rywali jak Niemcy, Szwecję i Meksyk.
W zasadzie kibice będą się cieszyć z jakiegokolwiek remisu, co już
będzie niespodzianką i sukcesem.Niestety historia pokazuje, że w
Korei niedoświadczeni trenerzy pracujący na krótko przed
Mundialem nie do końca radzą sobie na głównym turnieju. Tak było
z Hong Myung-Bo, którego być może nie potraktowano zbyt
sprawiedliwie (całe zło przejął na siebie po nieudanych MŚ w 2014),
jednakże historia pokazała jedno – nie zdążył przygotować drużyny.
I co najważniejsze, miał zbliżone doświadczenie do obecnego
trenera kadry.
Choć Korea gra stabilnie, to nie gra spektakularnie. Nie że
ten Mundial będzie powtórką z 2002 roku, nawet jeśli cokolwiek
„stało za sukcesem” tamtejszej drużyny. Jeśli jednak Kostaryka dała
radę zajść tak daleko na MŚ w Brazylii, to i Korea ma szanse. Nawet
jeśli są prowizoryczne.

Mundial 2014
Faza Grupowa
GRUPA H
1:1 Rosja (Cuiabá, 17.06.)
2:4 Algieria (Porto Alegre, 22.06.)
0:1 Belgia (São Paulo, 26.06.)
Korea Południowa zajęła 4. miejsce w grupie

Sparingi w 2018

Eliminacje do MŚ 2018
Korea Południowa – Chiny 3:2 (1.09.2016)
Syria – Korea Południowa 0:0 (6.09.2016)
Korea Południowa - Katar 3:2 (6.10.2016)
Iran – Korea Południowa 1:0 (11.10.2016)
Korea Południowa – Uzbekistan 2:1 (15.11.2016)
Chiny – Korea Południowa 1:0 (23.03.2017)
Korea Południowa – Syria 1:0 (28.03.2017)
Katar – Korea Południowa 3:2 (13.06.2017)
Korea Południowa – Iran 0:0 (31.08.2017)
Uzbekistan – Korea Południowa 0:0 (5.09.2017)
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Korea Południowa – Łotwa 1:0 (03.02)
Irlandia Północna – Korea Południowa 2:1 (24.03)
Polska – Korea Południowa 3:2 (27.03)
Korea Południowa – Honduras 2:0 (28.05)
Korea Południowa – Bośnia i Hercegowina 1:3 (01.06)
Korea Południowa – Boliwia 0:0 (07.06)
Senegal – Korea Południowa 2:0 (11.06)
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KOREA POŁUDNIOWA

KADRA NA MUNDIAL 2018

Sankt Petersburg
Niżny Nowogród
Kazań

Rostów

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Kim Seung-gyu

BR

27

Vissel Kobe

32 (2013)

2014

21

Kim Jin-hyeon

BR

30

Cerezo Osaka

14 (2012)

brak

23

Cho Hyun-woo

BR

26

Daegu

5 (2015)

brak

2

Lee Yong

PO

31

Jeonbuk

26 (2013)

brak

22

Go Yo-han

PO

30

Seoul

19 (2009)

brak

19

Kim Young-gwon

ŚO

28

Guangzhou

52 (2010)

2014

20

Jang Hyun-soo

ŚO

26

Tokyo

49 (2013)

brak

3

Jung Seung-hyun

ŚO

24

Sagan Tosu

6 (2017)

brak

5

Yun Young-sun

ŚO

29

Seongnam

5 (2015)

brak

4

Oh Ban-suk

ŚO

30

Jeju United

2 (2018)

brak

6

Park Joo-ho

LO

31

Ulsan Hyundai

35 (2010)

2014

14

Hong Chul

LO

27

Sangju Sangmu

14 (2011)

brak

16

Ki Sung-yueng

ŚP

29

Swansea

100 (2008)

2010, 2014

13

Koo Ja-cheol

ŚP

29

Augsburg

66 (2008)

2014

15

Jung Woo-young

ŚP

28

Visel Kobe

28 (2015)

brak

8

Ju Se-jong

ŚP

27

Asan Mugunghwa

10 (2015)

brak

17

Lee Jae-sung

ŚP

25

Jeonbuk

33 (2015)

brak

18

Moon Seon-min

PN

26

Incheon United

2 (2018)

brak

12

Kim Min-woo

LN

28

Sangju Sangmu

18 (2013)

brak

10

Lee Seung-woo

LN

20

Hellas Verona

2 (2018)

brak

7

Son Heung-min

LN

25

Tottenham

65 (2010)

2014

9

Kim Shin-wook

ŚN

30

Jeonbuk

48 (2010)

brak

11

Hwang Hee-chan

ŚN

22

Red Bull Salzburg

13 (2016)

brak
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

27,3

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Son Heung-min
Son Hueng-Min jest jak taki Lewandowski wśród ekipy złożonej z jednego Grosickiego,
jednego Błaszczykowskiego i 21 Peszków. Nie dlatego, że wspomniana trójka wyróżnia
się profesjonalizmem, a pozostała prowadzi mało sportowy tryb życia. Son jest
ewidentnie najlepszym piłkarzem Korei Południowej i aktualnie nie ma nikogo równego
sobie. Nie jest to dla niego przyjemna sytuacja, bo on sam w kadrze nie wykręca
zawrotnych liczb. W samych eliminacjach do MŚ strzelił zaledwie dwa gole i zaliczył
jedną asystę, a zagrał aż osiem pełnych spotkań (z wyjątkiem jednego przeciwko
Katarowi, z którym Korea poległa 2:3). Pamiętacie, jak kiedyś Lewandowski za złotówki
nie chciał traﬁć, a za euro to nawet Realowi czwórkę pakował? Son jest dzisiaj
w podobnej sytuacji, choć nie za euro, ale za funty strzela.
Jak pewnie wiecie, Son Hueng-Min to zawodnik Tottenhamu Hotspur. Zespołu,
który mógł naprawdę wiele zdziałać w Lidze Mistrzów, a tym bardziej w Premier League.
W 37 spotkaniach występował głównie jako lewy napastnik i dzięki temu udało mu się
traﬁć 12 razy do siatki rywali. Bardziej jednak wyróżnił się w Lidze Mistrzów, strzelając
po jednej bramce w trzech meczach grupowych oraz w rewanżowym spotkaniu
z Juventusem. Gdyby nie niesforna defensywa londyńczyków, Son byłby dzisiaj
prawdopodobnie głównym bohaterem Tottenhamu.
Koreańczycy wierzą, że świetna forma w klubie przełoży się wreszcie na realny
wpływ na grę kadry. Być może nie ma nikogo w narodowej drużynie, kto podaje jak
Erikssen czy strzela jak Kane, ale w trakcie Mundialu potraﬁą dziać się cuda. Być może
tym cudotwórcą będzie właśnie sam Sonaldo, czyli Son Hueng-Min.

Trener

Kapitan

Ki Sung-yueng

Shin Tae-yong
Choć Shin Tae-Yong od niedawna pełni rolę trenera
w reprezentacji, to nie można o nim powiedzieć, że nie
zna się na koreańskiej piłce. Był przez lata asystentem
Uliego Stielke, stąd jego wiedza na temat graczy jest
ogromna. Trudno jednak powiedzieć, czy dobra
znajomość piłkarzy wystarczy do tego, aby osiągnąć
s u k c e s . S h i n Ta e - Yo n g n i e p o s i a d a b o g a t e g o
doświadczenia, a jego gablotka z pucharami nie
przepełnia się pod naporem licznych trofeów – ma za
sobą wyłącznie zwycięstwo w Azjatyckiej Ligi Mistrzów
z Seongnam FC w 2010 roku. Choć mówi się o nim
„Azjatycki Mourinho”, to jednak jego historia jest dość
analogiczna do przygody Pepa Guardioli. W FC Barcelonie również postawiono na
świeżaka, posiadającego ogromną wiedzę taktyczną oraz tą dotyczącą znajomości
piłkarzy. Czy to jednak wypali i trener stanie się legendą całej południowej Korei?
Przekonamy się już wkrótce.

Doświadczony gracz Swansea City
zalicza się do elitarnego grona
zawodników z przynajmniej setką
występów w reprezentacji. Choć ma
zaledwie 29 lat, jest kapitanem
drużyny prowadzonej przez Shin TaeYonga. W pełni zasłużenie, ponieważ
Sung-Yueng posiada niesamowitą
charyzmę, a w kadrze gra już
nieprzerwanie od dziesięciu lat.
Podczas mistrzostw świata zaliczył już łącznie trzy asysty.
W eliminacjach do MŚ – gdy tylko pozwalało mu na to
zdrowie – grał wszystkie mecze od deski do deski,
strzelając łącznie jednego gola. W meczu z Polską rozegrał
80 naprawdę dobrych minut. Charakteryzuje się
ogromnym spokojem w polu karnym, niesamowitą
techniką i genialnym przeglądem pola.

Ostatnie mecze
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Meksyk

Мексика

Federación Mexicana de Fútbol Asociación
Rok założenia federacji: 1927
Ranking Fifa: 15
4-3-3

14
Chicharito

22

11

Lozano

Vela

7

16

Layún

Herrera

23

18

21

Guardado

Álvarez

5

3
Salcedo

1
Ochoa

MOCNE STRONY
Skrzydła
Lozano, Corona, Vela, Aquino - niezależnie od tego, kto
będzie grał, ataki z bocznych sektorów będą
najgroźniejszą bronią Meksykanów.

Atmosfera
Czyli to, o co trener bardzo dba, m.in. stosując system
rotacji, w którym każdy kadrowicz czuje się doceniony.
Również powołanie Rafy Márqueza należy rozpatrywać
w kategoriach tworzenia dobrej aury. Efekt jest taki, że
w kadrze nie słychać o żadnych zgrzytach, a chłopcy
Juana Carlosa Osorio tworzą zgraną paczkę amigos.

SŁABE STRONY
Boki obrony
Osorio w swoich powołaniach znalazł miejsce dla tylko
jednego typowego bocznego obrońcy, Miguela Layúna,
który jest w stanie zagrać na obu ﬂankach. Oprócz niego
powołani w roli zapchajdziur zostali skrzydłowy
JesúsGallardo i środkowy obrońca Miguel Salcedo

Zgranie
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Jesteśmy z Meksyku, stworzeni by zwyciężać!

Sukcesy Reprezentacji

Gallardo

Moreno

¡HECHOS EN MÉXICO!, ¡HECHOS PARA LA
VICTORIA!

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: brak
Złoty Puchar: 1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015
Finał ZP: 1967, 2007
Puchar Konfederacji: 1999
Igrzyska Olimpijskie: 2012
Występy na MŚ: 16

Ciekawostki
Tarahumara to plemię zamieszkujące północno-zachodni Meksyk,
znane ze swojej niesamowitej wytrzymałości w biegu. Podczas swoich
zawodów zdolni są bez przerwy pokonać odległość nawet do 320
kilometrów, a 100-200-kilometrowe dystanse pokonują bez zadyszki.
Bieganie to integralna część ich życia i tradycji. Wzięła się ona z tak
zwanego polowania uporczywego, które polega na zabieganiu
zwierzyny do momentu gdy padnie ze zmęczenia. Dziś jest to bardziej
forma rywalizacji i rozrywki. Starty na zawodach? Meksyk dwukrotnie
wykorzystał w maratonie biegaczy z plemienia Tarahumara - raz
podczas Igrzysk Olimpijskich w 1928 roku w Amsterdamie i ponownie
w 1968 roku u siebie. W obydwu przypadkach nie zdobyli żadnych
medali. Zapewne dlatego, że była to dla nich zaledwie rozgrzewka.
Ostatnio głośno zrobiło się o kobiecie z tego plemienia, która wygrała
prestiżowy bieg na 50 kilometrów w Puebli... biegła w ręcznie
wykonanych sandałach i spódnicy. Podobne historie można mnożyć.

Rotacje nagminnie stosowane przy małej liczbie meczów
reprezentacyjnych nie pomagają w zgraniu się zespołu,
wskutek czego drużyna El Tri często sprawia wrażenie
rozchwianej.

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Damian Śliwa

Najwięcej występów:
Claudio Suárez (177 występów)

Najwięcej występów na MŚ: Rafael Márquez
(16 występów na MŚ: 2002, 2006, 2010, 2014)

Najwyższa wygrana w historii: 13:0 z Bahamami (1987) | Najwyższa porażka w historii : 0:8 z Anglią (1961)
Damian Śliwa

Jeden z szesnastu

eksyk to kraj, gdzie zainteresowanie futbolem jest
ogromne. Liga MX jest piątą na świecie pod względem
średniej frekwencji i ustępuje tylko czterem najlepszym
ligom europejskim. W Meksyku nawet na mecz kobiet
potraﬁło przyjść blisko 40 tysięcy widzów.
Nie da się ukryć, że Meksykanie uwielbiają piłkę nożną, a połączenie
tego z ogromnymi pieniędzmi wkładanymi w rodzimy futbol i blisko
130-milionową populacją powinno dać giganta walczącego
o najwyższe cele na mundialach. Fakty są jednak takie, że
największym sukcesem El Tri na Mistrzostwach Świata pozostaje
udział w ćwierćﬁnale, a ostatnich sześć turniejów zawsze kończyło
się na ⅛ ﬁnału. Szukając powodów takiego stanu rzeczy, nie można
pominąć tego, do którego wszystko się sprowadza. W Meksyku
mimo dużego zainteresowania futbolem, w piłkę gra się stosunkowo
mało.
Kolejną bolączką Meksyku jest brak rywali na odpowiednim
poziomie. Na swoim kontynencie jest potentatem. Dość powiedzieć,
że ostatnich trzynaście pucharów tamtejszej Ligi Mistrzów
zagarnęły wyłącznie meksykańskie kluby, a reprezentacja El Tri jest
jedyną ze strefy CONCACAF, która kwaliﬁkowała się na każdy
mundial w XXI wieku. Piłkarze nie są więc przyzwyczajeni do
rywalizacji na najwyższym poziomie.
Ponadto Meksykowi doskwiera brak gwiazdy światowego
formatu. W kadrze narodowej jest cała masa zawodników solidnych,
ale żadnego o gwiazdorskiej renomie. Zawodzi szkolenie? Nic z tych
rzeczy. W Meksyku talentów jest od groma, a młodzieżowe
reprezentacje El Tri często brylują na różnorakich turniejach.
Problemem jest jednak wprowadzanie juniorów do piłki seniorskiej.

Trenerzy bojąc się o posadę przy dynamicznym formacie rozgrywek
Ligi MX (Apertura i Clausura zakończone play-offami, dwóch
mistrzów na rok) nie znajdują minut dla chłopaków z akademii.
Problem jest o tyle widoczny, że władze ligi postanowiły się nim
zająć i wraz z nowym sezonem wprowadzić zasadę 20/11, która
obliguje kluby do przyznania co najmniej 765 minut zawodnikom,
którzy nie skończyli jeszcze 20 lat i 11 miesięcy. Wraz z kolejną
kampanią ta liczba zwiększy się już do 1000 minut. Być może nie
tędy droga, ale przynajmniej podejmowane są jakieś działania.
Na co stać obecną kadrę Meksyku? Mimo braku gwiazd
nadal znajdują się w niej bardzo dobrzy piłkarze. Niemal każda
pozycja jest przynajmniej solidnie obsadzona. Eliminacje też poszły
świetnie, w końcu Meksykanie wygrali je pierwszy raz w tym wieku.
Jednak gdy przychodziły momenty prawdy, zawsze kończyło się
blamażem. Tak było w meczu z Chile w ćwierćﬁnale Copa América
(0:7), z Niemcami w półﬁnale Pucharu Konfederacji (1:4) i z Jamajką
w półﬁnale Gold Cup – Mistrzostwa Ameryki Północnej (0:1), choć
akurat wtedy Osorio do boju posłał samych rezerwistów. Kadrowicze
pozostają jednak optymistycznie nastawieni. „Mam nadzieję, że uda
nam się dotrzeć do ﬁnału i zdobyć mistrzostwo” - przekonywał
Andrés Guardado. Z kolei Carlos Salcedo poszedł krok dalej i wziął za
pewnik podniesienie pucharu świata. Kibice również mają nadzieję,
że to wreszcie będzie ich mundial, że to wreszcie ten moment, kiedy
pokażą światu swoją siłę. Tak samo zresztą było przed każdym
z poprzednich turniejów, jak się kończyło, wiadomo. Meksyk
wreszcie chce zerwać z łatką odpadających zaraz po wyjściu z grupy.
Dlatego żaden Meksykanin nie będzie zadowolony z kadry będącej
jedną z szesnastu najlepszych reprezentacji na turnieju w Rosji.

Mundial 2014
Faza Grupowa
GRUPA A
1:0 Kamerun (Natal, 13.06.)
0:0 Brazylia (Fortaleza, 17.06.)
3:1 Chorwacja (Recife, 23.06.)
1/8 ﬁnału – 1:2 Holandia (Fortaleza, 29.06.)

Sparingi w 2018

Meksyk – Salwador 3:0 (13.11.2015)
Honduras – Meksyk 0:2 (17.11.2015)
Kanada – Meksyk 0:3 (25.03.2016)
Meksyk – Kanada 2:0 (29.03.2016)
Salwador – Meksyk 1:3 (2.09.2016)
Meksyk – Honduras 0:0 (6.09.2016)
USA – Meksyk 1:2 (11.11.2016)
Panama – Meksyk 0:0 (15.11.2016)
Meksyk – Kostaryka 2:0 (24.03.2017)
Trynidad i Tobago – Meksyk 0:1 (28.03.2017)
Meksyk – Honduras 3:0 (8.06.2017)
Meksyk – USA 1:1 (11.06.2017)
Meksyk – Panama 1:0 (1.09.2017)
Kostaryka – Meksyk 1:1 (5.09.2017)
Meksyk – Trynidad i Tobago 3:1 (6.10.2017)
Honduras – Meksyk 3:2 (10.10.2017)
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Meksyk – Bośnia i Hercegowina 1:0 (24.03.)
Meksyk – Islandia 3:0 (1.02.)
Meksyk – Chorwacja 0:1 (28.03.)
Meksyk – Walia 0:0 (29.05.)
Meksyk – Szkocja 1:0 (2.06.)
Dania – Meksyk 2:0 (9.06.)

Eliminacje do MŚ 2018
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MEKSYK

KADRA NA MUNDIAL 2018

Jekaterynburg

Moskwa
Rostów

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

13

Guillermo Ochoa

BR

32

Standard Liège

93 (2005)

2006, 2010, 2014

12

Alfredo Talavera

BR

35

Toluca

27 (2011)

2014

1

Jesús Corona

BR

37

Cruz Azul

52 (2005)

2006, 2014

15

Héctor Moreno

ŚO

30

Real Sociedad

91 (2007)

2010, 2014

2

Hugo Ayala

ŚO

31

Tigres

42 (2009)

brak

21

Edson Álvarez

ŚO

20

Club América

12 (2017)

brak

3

Carlos Salcedo

ŚO/PO

24

Eintracht Frankfurt

20 (2015)

brak

7

Miguel Layún

LO/PO

29

Sevilla

63 (2013)

2014

23

Jesús Gallardo

LO/LN

23

Pumas

22 (2016)

brak

4

Rafael Márquez

DP/ŚO

39

Atlas

144 (1977)

2002, 2006, 2010, 2014

5

Érick Gutiérrez

ŚP

23

Pachuca

9 (2016)

brak

16

Héctor Herrera

ŚP

28

Porto

65 (2012)

2014

18

Andrés Guardado

ŚP

31

Betis

144 (2005)

2006, 2010, 2014

6

Jonathan Dos Santos

ŚP

28

Los Angeles Galaxy

31 (2009)

brak

8

Marco Fabián

OP

28

Eintracht Frankfurt

38 (2012)

2014

10

Giovani Dos Santos

OP

29

Los Angeles Galaxy

104 (2007)

2010,2014

17

Jesús Corona

PN

25

Porto

35 (2014)

brak

11

Carlos Vela

PN

29

Los Angeles FC

68 (2007)

2010

20

Javier Aquino

LN

28

Tigres

53 (2011)

2014

22

Hirving Lozano

LN

22

PSV

27 (2016)

brak

19

Oribe Peralta

ŚN

34

Club América

66 (2005)

2014

9

Raúl Jiménez

ŚN

27

Benﬁca

63 (2013)

2014

14

Javier Hernández

ŚN

30

West Ham

101 (2009)

2010, 2014
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

29,2

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Hirving Lozano
Popularny Chucky z półobrotu wyważył drzwi do europejskiego futbolu. 17 goli i 8 asyst
w pierwszym sezonie po przeprowadzce z Meksyku może imponować. Skrzydłowy
w barwach PSV zdecydowanie przerósł ligę holenderską, czym przyciągnął uwagę
największych klubów na Starym Kontynencie. W medialnym zalewie informacji
przewija się Liverpool, a jeśli Liverpool, to… Luis Suárez. Obserwując postępy Hirvinga
w Eredivisie faktycznie na myśl może przyjść droga urugwajskiego snajpera, ale w
Holandii tych dwóch zawodników porównuje się też z zupełnie innego powodu. Chodzi
o impulsywność młodego Meksykanina. 22-latek na boisku często działa raptownie
i bez większego namysłu. W trakcie jego niedługiej kariery poskutkowało to aż
siedmioma czerwonymi kartkami. W tej sprawie wypowiedział się nawet holenderski
psycholog Bram Bakker - „Coś jest nie tak z jego samokontrolą. Można to porównać
z przypadkiem Luisa Suáreza i nie jest to przesadą, ponieważ problem jest prawie
identyczny”. W Meksyku woleliby jednak, aby ich asa porównywano do słynnego Urusa
pod względem sportowym. Nie jest tajemnicą, że Lozano jest dla Meksykanów
największą nadzieją na gwiazdę światowego formatu. W reprezentacji już dawno wyrósł
na kluczową postać i zdecydowanie jest najgroźniejszą bronią El Tricolor. Chucky to
zawodnik bardzo ruchliwy, przez co trudny do upilnowania. Ponadto dysponuje on
efektownym dryblingiem, szybkością i niezłym uderzeniem. Często strzela sprzed pola
karnego po ścięciu ze skrzydła - to jego ﬁrmowe zagranie. Kolejnym atutem jest
uniwersalność. Nie jest bowiem przywiązany do lewej ﬂanki, może grać także po drugiej
stronie, za napastnikiem bądź też na szpicy. Jego mankament stanowi małe
zaangażowanie w grę defensywną. Niewielki to jednak minus przy radości, jaką potraﬁ
sprawić każdemu oglądającemu jego popisy. Lozano regularnie występował w Pachuce
i przewodził grze tego zespołu już jako nastolatek, co w meksykańskich klubach jest
bardzo rzadko spotykane. Ten typ tak ma. W jego życiu wszystko przebiega
w błyskawicznym tempie, bo mimo młodego wieku ma już za sobą cztery lata
małżeństwa i dwójkę dzieci na wychowaniu. Czy również szybko zaistnieje w wielkiej
piłce?

Trener

Nestor

Rafael Márquez

Juan Carlos Osorio
Po kompromitacji w meczu z Chile (0-7) na CopaAmérica
przewijał się temat zwolnienia go z funkcji selekcjonera,
lecz z poparciem wśród zawodników zdołał utrzymać
swoją posadę. O ile Kolumbijczyk ma zaufaniem swoich
podopiecznych, o tyle dziennikarze i kibice zwykli go
krytykować. Dziwne powołania/niepowołania, multum
rotacji, czy to personalnych, czy to w ustawieniu - to
główne zarzuty kierowane pod adresem szkoleniowca.
Nigdy nie wiadomo, czy wystawi trójkę/piątkę, czy może
czwórkę obrońców, ani kto zagra
w obronie/pomocy/ataku. Nie można nawet być do
końca pewnym kto stanie między słupkami. Podczas
samego turnieju Copa América posłał do boju każdego z trójki powołanych
bramkarzy. To, za co chwalono go podczas pracy chociażby w Atlético Nacional, nie do
końca musi sprawdzać się w piłce reprezentacyjnej, gdzie gra się nieporównywalnie
mniej meczów. Po mundialu Kolumbijczyk odchodzi jednak z reprezentacji Meksyku.
Wtedy okaże się czy kibice odetchną z ulgą, czy będą go żałować.

Jeśli zagra na mundialu, wyrówna
rekord w największej liczbie udziałów
w mistrzostwach świata. Do tej pory
takim osiągnięciem mogli poszczycić
się tylko Gianluigi Buffon, Lothar
Matthäus i Antonio Tota Carbajal. Z tą
tylko przewagą, że Rafa za każdym
razem na turnieju występował w roli
kapitana. 39-latek sportowo może już
nie dorównuje większości
kadrowiczów, ale na pewno też nie jest to wczasowicz
wyciągnięty żywcem z emerytury. Wszak do niedawna
prezentował całkiem niezły poziom w lidze meksykańskiej
w barwach Atlasu, w którym w kwietniu zakończył karierę
klubową. Na pewno nie zabrał miejsca w kadrze komuś
wybitnemu, a jego doświadczenie, autorytet i wkład
w budowanie atmosfery mogą okazać się nieocenione.
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Szwecja

Швеция

Svenska Fotbollförbundet
Rok założenia federacji: 1904
Ranking Fifa: 24
4-4-2

20

9

Toivonen

Berg

TILLSAMMANS FÖR SVERIGE!
Razem dla Szwecji!

10

17

Forsberg

Claesson

7

8

Larsson

Ekdal

6

2

Augustinsson

Lustig

4

3

Granqvist

Lindelöf

1
Olsen

MOCNE STRONY
Kolektyw
Pokonując w eliminacyjnych meczach Francuzów,
Holendrów czy Włochów Szwedzi pokazali, że potraﬁą
grać świetnie jako drużyna. Gdy przyjdzie im cierpieć za
zwycięstwo, to żaden z piłkarzy się nie zawaha.

Nieprzewidywalność
Pod nieobecność Zlatana gra reprezentacji stała się mniej
oczywista. Aktualnie nie ma jednego lidera, który
charyzmą wymusza podporządkowanie się pod niego
resztę zawodników, co utrudnia zadanie trenerom rywali.

SŁABE STRONY
Brak piłkarzy z lig krajowych
Janne Anderson nie powołał żadnego piłkarza z ligi
krajowej, co pokazuje jak małe pole do rotacji miał przy
powołaniach do kadry.
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Brak doświadczenia
Mimo, iż średnia wieku reprezentacji jest wysoka, to
żaden z piłkarzy jeszcze nigdy nie zagrał na Mundialu.
Może to się odbić negatywnie, zwłaszcza na pierwszym,
kluczowym meczu z Koreą Południową.

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Sukcesy Reprezentacji
Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: 1958
Brąz MŚ: 1950, 1994
Półﬁnał MŚ: 1938
Mistrzostwo Europy: brak
Finał ME: 1992
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: 1948
Występy na MŚ: 12

Ciekawostki
Po 35 latach wielki i nieoczekiwany powrót na scenę ogłosił zespół
ABBA. Uwielbiany po dziś dzień kwartet początkowo miała wyruszyć
w trasę koncertową jako…. cyfrowe awatary. Trasa ABBA: Super
Troupers miała rozpocząć się w 2019 roku i polegać na wyświetlaniu
hologramu na tle zespołu muzycznego. Na szczęście dla fanów, muzycy
zdecydowali się nie iść w takie półśrodki, tylko powrócić do wspólnego
grania także w rzeczywistości.
Być może zmotywowała ich do tego Metallica, która podczas koncertu w
Szwecji zaprezentowała swoją wersję „Dancing Queen”, mogącą nie
przypaść do gustu fanom oryginału. Zawiedziona tym wykonaniem
mogła być też i brytyjska królowa, która - jak zdradził jeden z DJ-ów sama przepada za szwedzką grupą i zdarzało się jej podrywać się do
tańca przy piosence mówiącej właśnie o „królowej”. W ostatnim czasie
fani ABBY mogą czuć się dopieszczeni. Ich ukochani muzycy wracają
na scenę, a na ekrany kin wchodzi druga część musicalu „Mamma Mia!”,
w którym motywem przewodnim są największe hity sztokholmskiego
zespołu.

Opracowanie : Patryk Wieczyński

Najwięcej występów:
Anders Svensson (148 występów)

Najwięcej występów na MŚ: Henrik Larsson
(13 występów na MŚ: 1994, 2002, 2006)

Najwyższa wygrana w historii: 12:0 z Łotwą (1927) | Najwyższa porażka w historii : 12:1 z Wielką Brytania (1908)
Patryk Wieczyński

W

Życie po Zlatanie

ciąż dla wielu kibiców, synonimem wyrażenia „szwedzka
reprezentacja” jest Zlatan. I chociaż wielu martwiło się
o te pierwsze eliminacje do mistrzostw świata bez
najlepszego szwedzkiego piłkarza ostatnich lat, Szwedzi
sprawili jedną z największych niespodzianek.

Droga na rosyjskie stadiony wcale nie była prosta. Szwecja traﬁła do
prawdziwej grupy śmierci, z Francją i Holandią na czele. Zajęcie
drugiego miejsca i pozostawienie w przegranym polu trzeciej
drużyny ostatniego Mundialu, ekipę Oranje, było więc sporym
zaskoczeniem.
W barażach Skandynawowie traﬁli na Włochów, z którymi
stoczyli pasjonujący, 180 minutowy pojedynek. O losie dwumeczu
przesądził gol Johanssona z pierwszego spotkania. W rewanżu na
San Siro ekipa Janne Andersona zaprezentowała znaną z polskich
boisk „obronę Częstochowy” i ta okazała się skuteczna.
Bezbramkowy rezultat sprawił, że z pozoru niemożliwy do przebycia
szlak do Rosji zaprowadził Szwedów do celu.
Tym co pozwoliło Trzem Koronom na osiągnięcie tak
dobrego wyniku, była przede wszystkim świetna gra na własnym
terenie. Wliczając w to baraż z Włochami, zanotowali pięć
w y g r a n y c h i re m i s , n i e p r z e g r y w a j ą c a n i r a z u . M i t e m
założycielskim tej drużyny, pozwalającym pozytywnie patrzeć na
zbliżające się mecze, była przede wszystkim wygrana z Francją. To
właśnie to zwycięstwo 2:1, po golu Toivonena w 93 minucie,
pozwoliło Szwedom uwierzyć w siebie.
I chociaż w Rosji wszystkie mecze będą rozgrywane na
wyjeździe to szwedzcy kibice nie powinni się obawiać takiej
kompromitacji jak podczas ostatniego Euro, gdzie ich reprezentacja

zajęła ostatnie miejsce w grupie. Waleczność jaką pokazali
w meczach z Włochami, czy chęć wygranej jaką było widać w obu
meczach z Francją, gdzie podeszli do Trójkolorowych z szacunkiem
ale bez niepotrzebnego strachu, wskazuje, że powinni stać się oni
obok Niemiec głównymi faworytami do awansu z grupy.
Największym mankamentem, a zarazem wielką motywacją
dla starszych zawodników, będzie fakt, że Szwecja powraca na
Mundial po dwunastu latach przerwy. Trzy Korony nie były obecne
ani w RPA, ani w Brazylii, dlatego też żaden z piłkarzy obecnej kadry
nie może się pochwalić występem na MŚ. Dla Granqvista, Berga,
Toivonena, Lustiga czy Larssona będzie to najprawdopodobniej
jedyna okazja by posmakować gry na takim turnieju. A przy okazji
spróbować nawiązać do pięknej historii szwedzkiego futbolu.
Chociaż ostatnie lata są dla Niebiesko-Żółtych słabsze
piłkarsko, to warto pamiętać, iż mają oni na swoim koncie aż trzy
medale przywiezione z mistrzostw globu. Dwa z nich okryte są już
sporą ilością kurzu. Mało kto pamięta, że Szwedzi zajęli trzecie
miejsce na Mundialu w 1950 roku w Brazylii oraz drugie
w Mistrzostwach rozegranych w ich własnym kraju osiem lat
później. Jednak ten ostatni sukces, z 1994 roku, wciąż napędza
wyobraźnię niejednego szwedzkiego kibica. Gdy ekipa z takimi
piłkarzami jak Henrik Larsson, Patrik Andersson czy Kennet
Andersson odbierała w USA brązowe medale, wielu obecnych
kadrowiczów miało po kilka lat lub właśnie przychodziło na świat.
Dorastali słuchając historii o sukcesach swoich reprezentantów,
którzy dwa lata wcześniej zdobyli też brąz na Mistrzostwach Europy.
Teraz mają okazję sami ukuć własną legendę. I chociaż szansę są
nikłe, to drugiej może już po prostu nie być.

Mundial 2006
Faza Grupowa
GRUPA B
0:0 Trynidad i Tobago (10 czerwca 2006, Dortmund)
1:0 Paragwaj (15 czerwca 2006, , Berlin)
2:2 Anglia (20 czerwca 2006, Kolonia)

1/8 ﬁnału – 0:2 Niemcy (24 czerwca 2006, Monachium)

Sparingi w 2018

Szwecja – Holandia 1:1 (6 września 2016)
Luksemburg – Szwecja 0:1 (7 października 2016)
Szwecja – Bułgaria 3:0 (10 października 2016)
Francja – Szwecja 2:1 (11 listopada 2016)
Szwecja – Białoruś 4:0 (25 marca 2017)
Szwecja – Francja 2:1 (9 czerwca 2017)
Bułgaria – Szwecja 3:2 (31 sierpnia 2017)
Białoruś – Szwecja 0:4 (3 września 2017)
Szwecja – Luksemburg 8:0 (7 października 2017)
Holandia – Szwecja 2:0 (10 października 2017)
Szwecja – Włochy 1:0 (10 listopada 2017)
Włochy – Szwecja 0:0 (13 listopada 2017)
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Szwecja – Estonia 1:1 (7 stycznia)
Szwecja – Dania 1:0 (11 stycznia)
Szwecja – Chile 1:2 (24 marca)
Rumunia – Szwecja 1:0 (27 marca)
Szwecja – Dania 0:0 (2 czerwca)
Szwecja – Peru 0:0 (9 czerwca)

Eliminacje do MŚ 2018
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SZWECJA

KADRA NA MUNDIAL 2018

Jekaterynburg

Niżny Nowogród

Krasnodar
Soczi

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Robin Olsen

BR

28

Kopenhaga

17 (2015)

brak

12

Karl-Johan Johnsson

BR

28

Guingamp

5 (2012)

brak

23

Kristoffer Nordfeldt

BR

28

Swansea

8 (2011)

brak

2

Mikael Lustig

PO

31

Celtic

65 (2008)

brak

16

Emil Krafth

PO

23

Bologna

12 (2014)

brak

3

Victor Lindelöf

ŚO

23

Manchester United

20 (2016)

brak

4

Andreas Granqvist

ŚO

33

Krasnodar

71 (2006)

brak

14

Filip Helander

ŚO

25

Bologna

4 (2017)

brak

18

Pontus Jansson

ŚO

27

Leeds

15 (2012)

brak

5

Martin Olsson

LO

30

Swansea

43 (2010)

brak

6

Ludwig Augustinsson

LO

24

Werder

14 (2015)

brak

13

Gustav Svensson

DP

31

Seattle Sounders

12 (2009)

brak

7

Sebastian Larsson

ŚP

33

Hull City

99 (2008)

brak

8

Albin Ekdal

ŚP

28

HSV

33 (2011)

brak

15

Oscar Hiljemark

ŚP

25

Genoa

21 (2012)

brak

17

Viktor Claesson

OP

26

Krasnodar

21 (2012)

brak

19

Marcus Rohdén

PN

27

Crotone

11 (2015)

brak

10

Emil Forsberg

LN

26

RB Lipsk

36 (2014)

brak

21

Jimmy Durmaz

LN

29

Toulouse

44 (2011)

brak

9

Marcus Berg

ŚN

31

Al-Ain

56 (2008)

brak

11

John Guidetti

ŚN

26

Deportivo Alavés

20 (2012)

brak

20

Ola Toivonen

ŚN

31

Toulouse

58 (2007)

brak

22

Isaac Kiese Thelin

ŚN

25

Waasland-Beveren

19 (2014)

brak
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

27,7

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Emil Forsberg
Wydaje się być naturalnym następcą lidera reprezentacji, Zlatana Ibrahimovicia.
I chociaż nie ma on aż takiej siły medialnej co Ibra, to na boisku jest kluczowym
elementem w układance Andersona. W kadrze zadebiutował już w 2014 roku, jednak na
poważnie rozgościł się w niej dopiero przed Mistrzostwami Europy w 2016 roku.
Zawładnął sercami kibiców Trzech Koron w barażach o udział w turnieju we Francji.
W pierwszym meczu z Duńczykami, wygranym 2:1, zaliczył gola i asystę, stając się
jednym z bohaterów sukcesu. Od tego momentu, mimo słabszego niż się spodziewano
występu na Euro 2016, stał się jednym z ﬁlarów reprezentacji. Potwierdziły to eliminacje
do rosyjskiego Mundialu w których tylko w przegranym 1:2 meczu z Francją nie rozegrał
pełnych 90 minut. Nie ma oszałamiających statystyk, kiedy popatrzy się na liczbę goli
czy asyst. Cztery zdobyte bramki w eliminacjach, w dodatku ze słabszymi rywalami
oraz dwie asysty nie zachwycą nikogo, kto ocenia jego występy jedynie przez pryzmat
podstawowych danych. Ale dla Szwecji jest bezcenny. Potraﬁ minąć rywala
dryblingiem, nie boi się wchodzić w pojedynki z defensorami, lubi zejść do środka pola,
by wspomóc w rozegraniu… I najważniejsze. Bierze na siebie odpowiedzialność, a gdy
trzeba walczyć ramię w ramię z kolegami, jak to miało miejsce w decydującym starciu
z Włochami, to nie stanowi to dla niego problemu. Skala jego talentu jest zresztą znana
nie tylko w Szwecji. W debiutanckim sezonie w barwach RB Lipsk, zaliczył osiem traﬁeń
i 22 asysty, czym pięknie przedstawił się ekspertom z całego świata. I chociaż
w kończącej się niedawno kampanii zanotował słabsze liczby, to jednak potwierdził, że
należy do europejskiej czołówki jeżeli chodzi o skrzydłowych. Nie bez powodu mówi się
o zainteresowaniu jego osobą ze strony Arsenalu. Dobry Mundial w jego wykonaniu
może tylko podsycić plotki, które przerodzą się zapewne w kolejną sagę transferową.
Bowiem tuż po tym jak na swoim Twitterze Forsberg napisał do kibiców z Lipska „Dzięki
za wszystko”, sugerując, że zamierza odejść z klubu, dyrektor sportowy Ralf Rangnik
odpowiedział, iż wydarzy się to jedynie „po jego trupie”. Szwedzkim kibicom pozostaje
więc mieć nadzieję, że Forsberg najpierw poprowadzi ich drużynę do sukcesu w Rosji,
a dopiero później zajmie się myśleniem o klubowej przyszłości.

Trener

Nestor

Marcus Berg

Janne Andersson
Od zawsze związany ze szwedzkim futbolem. Najpierw
jako piłkarz, kiedy to grał głównie w barwach mało
znanego Alets IK, a później jako trener. Uznanie na
krajowym polu zebrał już w 2004 roku, kiedy to został
uznany najlepszym trenerem Allsvenskan, po zdobyciu
drugiego miejsca z drużyną Halmstad BK. Największym
jak dotąd sukcesem Andersona jest jednak krajowe
mistrzostwo po jakie sięgnął w 2015 roku z IFK
Norrköping. Pod względem taktycznym nie należy
spodziewać się ze jego strony fajerwerków. Jeszcze jako
trener klubowy preferował klasyczne 4-4-2 i pod tym
względzie nic się nie zmieniło. Jego słowa przed
barażowym meczem z Włochami, kiedy to określił, iż największą siłą jego drużyny
jest kolektyw, najlepiej oddaje ducha gry jaki próbuje zaszczepić w reprezentacji. Pod
jego wodzą Szwecja jest pragmatyczna. Gra bezpiecznie i zachowawczo w meczach
z wielkimi rywalami, ale ofensywnie z tymi, gdzie wygrana jest obowiązkiem.

Chociaż czasy świetności ma już za
sobą, to na Mundialu w Rosji właśnie
na nim opierać się będą nadzieje
kibiców Trzech Koron liczących na
traﬁenia. W eliminacjach zrobił to aż
ośmiokrotnie. Niestety, głównie
przeciwko niżej notowanym
p r ze c i w n i k o m j a k Lu k s e m b u rg .
Niemniej strzelać gole potraﬁ.
W ostatnim sezonie, w barwach AlAin zdobył 25 bramek w 21 spotkaniach. Natomiast rok
wcześniej w Panathinaikosie został królem strzelców ligi
greckiej z 22 traﬁeniami na koncie. Ma instynkt kilera więc
jeżeli tylko znajdzie się w dogodnej sytuacji, to powinien ją
wykorzystać. Jego motywacją z pewnością będzie fakt, iż
mając 31 lat na karku zaliczy pierwszy w karierze, a być
może i ostatni, występ na mistrzostwach świata.
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Belgia

Бельгия

Royal Belgian Football Association
Rok założenia federacji: 1895
Ranking Fifa: 3
5-2-2-1

9

Red Devils on a mission

Lukaku

10

14

Hazard

Mertens

7

6

De Bruyne

Witsel

Sukcesy Reprezentacji

11

15

Carrasco

Meunier

2

3

5

Alderweireld

Vermaelen

Vertonghen

Czerwone Diabły na misji

1
Courtois

MOCNE STRONY
Ofensywny potencjał
De Bruyne, Hazard, Lukaku, Mertens - to tylko
kilka nazwisk, na dźwięk których strach może
oblecieć nawet obrońcę ze ścisłego topu.

Balans
Kadra Belgów jest niezwykle zrównoważona.
Odpowiednie połączenie rutyny i doświadczenia
z młodością i talentem może zaprocentować
naprawdę świetnymi wynikami.

SŁABE STRONY
Mentalność
Złota generacja Belgów już od dłuższego czasu
skazywana jest na sukcesy. Problem w tym, że na
dwóch ostatnich wielkich turniejach nie
sprostała ona oczekiwaniom, odpadając już
w ćwierćﬁnałach.

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: 1986
Mistrzostwo Europy: brak
Finał ME: 1980
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: 1920
Występy na MŚ: 13

Ciekawostki
Choć dzięki popkulturze frytki kojarzymy z kuchnią amerykańską lub
brytyjską, to właśnie Belgowie słusznie uważają się za twórców tego
smakołyku. To w Belgia szczyci się najbardziej rozbudowaną tradycją
spożywania frytek – w ich przygotowaniu specjalizuje się ponad 5 tys.
smażalni. Sposób przyrządzenia jest nieco odmienny od tego, jaki
znamy: smażone są dwukrotnie, pierwszy raz, aby usmażyły się do
środka, a później po to, by skórka była chrupiąca.
W krajach anglosaskich frytki najczęściej spożywane są z ketchupem
i solą (USA) lub jako dodatek, najczęściej do ryby (Wielka Brytania).
Belgowie zaś podają je z przeróżnymi rodzajami sosów - najlepsze
lokale chwalą się serwowaniem frytek z kilkudziesięcioma ich
odmianami. Nic dziwnego, że dostatnie się do takich restauracji nie
należy do łatwych.
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Boczne sektory
Brak dobrego lewego obrońcy zmusza Martíneza
do wystawiania na lewym wahadle Carrasco.
Zarówno on, jak i Meunier nie są gwarancją
solidnej gry w defensywie, co mogą wykorzystać
skrzydłowi rywali.
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Michał Bojanowski

Najwięcej występów:
Jan Vertonghen (101 występów)

Najwięcej występów na MŚ: Enzo Scifo
(17 występów na MŚ: 1986, 1990, 1994, 1998)

Najwyższa wygrana w historii: 10:1 z San Marino (2001) | Najwyższa porażka w historii : 2:11 z Anglią (1909)
Michał Bojanowski

P.

Belgia – pokolenie niedosytu

atrząc na nazwiska, można by upatrywać w Belgii
kandydata do zwycięstwa na mundialu. De Bruyne,
Hazard, Lukaku – mogą pojawić się w mokrych snach
większości menedżerów. Mimo genialnego pokolenia,
ostatnie dwa turnieje kończyli ze sporym niedosytem.

Reprezentacja Belgii swój najlepszy okres przeżywała w latach 80.,
kiedy to zajęła czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata
w Meksyku i uplasowała się na podium Mistrzostw Europy. Niestety
po tym okresie, podobnie jak Polska, długo musiała czekać na kolejne
warte uwagi pokolenie. Po ponad 20 latach ono nadeszło, ale jak na
razie niczego spektakularnego nie dokonało.
Sami zawodnicy uważają, że personalnie ekipa
Czerwonych Diabłów nigdy nie była tak mocna i zbliżający się
turniej to pokaże. Podobnie było choćby z Anglikami, którzy mając
w swojej ekipie takich graczy jak Lampard, Gerrard, Scholes czy
Beckham mieli zawojować świat - wszyscy pamiętamy, co z tego
wyszło.Dwie ostatnie imprezy – MŚ w Brazylii i Euro we Francji –
Belgowie kończyli na ćwierćﬁnale. Z pozoru wynik zadowalający, ale
po takich zawodnikach oczekuje się więcej, tym bardziej że styl gry
predysponował ich do gry o najwyższe cele.
Po Euro 2016 i czterech latach pracy z reprezentacją
pożegnał się Marc Wilmots. W jego miejsce przyszedł Roberto
Martinez, który przez lata grając i trenując w Anglii, dogłębnie poznał
połowę kadry Belgii – bo właśnie tylu zawodników występuje
w Premier League. Taka drużyna wydaje się samograjem, przy
którym zadaniem trenera jest po prostu nieprzeszkadzanie i
tworzenie dobrej atmosfery.
Nic tak nie buduje atmosfery, jak zwycięstwa, a tych pod

wodzą Martineza nie brakuje. Debiut Hiszpana przypadł na mecz
z reprezentacją... Hiszpanii. Porażka 0:2 była niepokojąca, ale mecz
towarzyski był tylko przystawką do najbliższego celu – eliminacji do
Mistrzostw Świata w Rosji. Trzeba przyznać, że grupa, do której
traﬁła Belgia, była wyjątkowo korzystna. Pierwsze trzy mecze to
bilans: trzy zwycięstwa, trzynaście bramek strzelonych, zero
straconych. Do końca eliminacji utrzymali tę formę i bez choćby
jednej porażki uplasowali się na szczycie, z dziewięciopunktową
przewagą górując nad drugą Grecją. Obowiązek Martineza
wykonany.
Choć Radja Nainggolan od początku kadencji nowego
szkoleniowca nie należał do jego ulubieńców – luźne podejście do
piłki i otwarta deklaracja kontynuowania palenia papierosów –
rzadko, bo rzadko, ale dostawał swoje szanse pokazania się Roberto
Martinezowi. Tak było choćby w niedawnym sparingu z Arabią
Saudyjską i wydawało się, że mimo niewielkiego wkładu
w eliminacjach, dobrą grą w klubie zapracuje na wyjazd. Ostateczna
kadra, w której zabrakło miejsca dla zawodnika Romy, rozsierdziła
doświadczonego piłkarza, który po tej decyzji ogłosił zakończenie
reprezentacyjnej kariery.
Selekcjoner Czerwonych Diabłów postawił na swoim, ale to
wyniki go rozliczą. Ponoć najzdolniejsze pokolenie Belgów powoli
zbliża się do 30-stki, młodsi już nie będą, a świetne wyniki
w eliminacjach i trzecie miejsce w rankingu FIFA nakładają na nich
ogromną presję na osiągnięcie co najmniej półﬁnału, choć otwarcie
mówi się o ﬁnale. Doświadczenie z dwóch ostatnich turniejów
powinno zaprocentować, ale w fazie pucharowej kluczowa jest
dyspozycja dnia, a z tą nigdy nie wiadomo.

Mundial 2014
Faza Grupowa
GRUPA H
2:1 Algeria (11.06 Belo Horizonte)
1:0 Rosja (22.06 Rio de Janeiro)
1:0 Korea Południowa (26.06 Sao Paulo)
1/8 ﬁnału 2:1 USA (1.07 Salvador)
1/4 ﬁnału 0:1 Argentyna (5.07 Brasilla)

Sparingi w 2018

Eliminacje do MŚ 2018
Cypr – Belgia 0:3 (6.09.2016)
Belgia – Bośnia i Hercegowina 4:0 (7.10.2016)
Gibraltar – Belgia 0:6 (10.10.2016)
Belgia – Estonia 8:1 (13.11.2016)
Belgia – Grecja 1:1 (25.03.2017)
Estonia – Belgia 0:2 (9.06.2017)
Belgia – Gibraltar 9:0 (31.08.2017)
Grecja – Belgia 1:2 (3.09.2017)
Bośnia i Hercegowina – Belgia 3:4 (7.10.2017)
Belgia – Cypr 4:0 (10.10.2017)

Belgia – Arabia Saudyjska 4:0 (27.03)
Belgia – Portugalia 0:0 (2.06)
Belgia – Egipt 3:0 (6.06)
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Kaliningrad

Moskwa
Soczi

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Thibaut Courtois

BR

26

Chelsea

56 (2011)

2014

12

Simon Mignolet

BR

30

Liverpool

21 (2011)

2014

13

Koen Casteels

BR

25

Wolfsburg

0

brak

15

Thomas Meunier

PO

26

PSG

23 (2013)

brak

2

Toby Alderweireld

ŚO

29

Tottenham

75 (2009)

2014

5

Jan Vertonghen

ŚO

31

Tottenham

100 (2007)

2014

4

Vincent Kompany

ŚO

32

Manchester City

77 (2004)

2014

3

Thomas Vermaelen

ŚO

32

Barcelona

66 (2006)

2014

20

Dedryck Boyata

ŚO

27

Celtic

5 (2010)

brak

23

Leander Dendocker

DP

23

Anderlecht

4 (2015)

brak

17

Yori Tielemans

ŚP

21

Monaco

8 (2016)

brak

19

Mousa Dembélé

ŚP

30

Tottenham

75 (2006)

2014

6

Axel Witsel

ŚP

29

Tianjin Quanjian

88 (2008)

2014

8

Marouane Fellaini

ŚP

30

Manchester United

81 (2007)

2014

7

Kevin De Bruyne

OP

26

Manchester City

60 (2010)

2014

18

Adnan Januzaj

PN

23

Real Sociedad

7 (2014)

2014

10

Eden Hazard

LN

27

Chelsea

84 (2008)

2014

11

Yannick Carrasco

LN

24

Dalian Yifang

24 (2015)

brak

16

Thorgan Hazard

LN

25

Borussia M.

9 (2013)

brak

22

Nacer Chadli

LN

28

West Bromwich

43 (2011)

2014

9

Romelu Lukaku

ŚN

25

Manchester United

67 (2010)

2014

21

Michy Batshuayi

ŚN

24

Borussia Dortmund

14 (2015)

brak

14

Dries Mertens

ŚN

31

Napoli

67 (2011)

2014
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Średnia wieku:

27,3

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Eden Hazard

Kandydatów było kilku. O postawieniu na zawodnika Chelsea zadecydował jego wpływ
na wyniki i postawę drużyny Czerwonych Diabłów.
Eden był sercem i mózgiem niesamowicie skutecznej kadry Belgów. Podwieszony pod
Romelu Lukaku kreował mu sytuacje i wykańczał te prezentowane partnerów.
Eliminacje zakończył z bilansem sześciu bramek i pięciu asyst w ośmiu spotkaniach.
Wymowne, że jedyna strata punktowa w kampanii – remis z Grecją – traﬁła się w
momencie, gdy Eden leczył kontuzję.
Roberto Martinez swojego kapitana i gwiazdę ustawia zazwyczaj w tercecie
ofensywnym w formacji 3-4-2-1, gdzie razem z Driesem Mertensem i Romelu Lukaku
tworzą perfekcyjnie funkcjonujący organizm – silny (Lukaku), szybki (Mertens) i
błyskotliwy (Hazard).
Nie tylko wynik meczu eliminacyjnego z Grecją pokazuje ogromną zależność drużyny
Martineza od pomocnika Chelsea. Trzy kolejne spotkania – z Rosją 3:3, Czechami 2:1 i
Estonią 2:0 – dowodzą, że Belgia bez swojego kapitana cały czas potraﬁ osiągać
zamierzone cele, ale brak Hazarda odbiera im polot. Lider Czerwonych Diabłów po raz
kolejny zmierzy się z ogromnymi oczekiwaniami i to na nim w dużej mierze będą oparte
nadzieje kibiców. Bez jego magii cel, którym jest co najmniej półﬁnał, będzie niezwykle
ciężki do osiągnięcia.

Trener

Największa niespodzianka

Roberto Martinez

Leander Dendoncker

Formalnie Roberto Martinez jest przedstawicielem
hiszpańskiej szkoły, ale połowę swojego życia spędził na
Wyspach i to właśnie tam ukształtował się jako trener.
Tym bardziej nie dziwił fakt, że mimo średnio udanej
przygody z Evertonem dostał szansę pracy
w reprezentacji Belgii, czyli ekipy w której połowa
składu to zawodnicy występujący na co dzień w Premier
League. Eliminacje do Mistrzostw Świata w wykonaniu
Belgii były genialne. Czerwone Diabły grały zjawiskowo
i bez problemu zajęły pierwsze miejsce w grupie, choć
trzeba przyznać, że przeciwnicy nie byli z najwyższej
półki. Niemal dwuletni okres panowania Martineza to
jak na razie pasmo sukcesów – tylko jedna porażka, i to w debiucie, z Hiszpanią.
Jednak o jakości zarówno trenera, jak i piłkarzy zadecyduje zbliżający się mundial,
a oczekiwania względem trzeciej ekipy w rankingu FIFA są ogromne. Ciekawostka:
asystentem Hiszpana jest znany i lubiany Thierry Henry.

Defensywny pomocnik Anderlechtu
jest jedynym zawodnikiem
powołanym do reprezentacji, który
występuje w rodzimej lidze. Choć jego
kandydatura pod względem
piłkarskim się broni, to o jego
powołaniu nie zadecydowało boisko, a
prywatne zatargi trenera z Radją
Nainggolanem, który poprzez swoje
wybryki niezwiązane z futbolem nie
dostał powołania i ostatecznie zakończył reprezentacyjną
karierę. Brzmi, jakby Leander był kreowany na następcę
Nainggolana, ale tak nie jest. 23-latek ostatni występ
z diabełkiem na piersi zaliczył w październiku zeszłego
roku, więc wątpliwe, aby miał być kluczowym
zawodnikiem w układance Martineza. Powołanie przyszło,
ale na minuty raczej nie ma co liczyć.
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Anglia

Англия

The Football Association
Rok założenia federacji: 1863
Ranking Fifa: 12
5-3-2

9

10

Kane

Sterling

SEND US VICTORIOUS
Wyślijcie nam zwycięstwo

20

7

Alli

Lingard

Sukcesy Reprezentacji

3

8

12

Rose

Henderson

Trippier

2

5

6

Walker

Stones

Maguire

1
Pickford

MOCNE STRONY
Dobra forma gwiazd
Nie ma co ukrywać, że Harry Kane i Raheem Sterling
zaliczyli bardzo dobry sezon w swoich klubach. Ten
pierwszy zanotował 30 bramek w Premier League, zaś
podopieczny Pepa Guardioli wydatnie się przyczynił do
mistrzostwa Manchesteru City. To na nich powinna się
opierać siła ofensywa Anglii.

Brak zbędnej presji
Fakty są takie, że Anglików niewielu stawia. Oczywiście
każdy wymaga wyjścia z grupy, gdy za rywali mają
Panamę i Tunezję, ale każdy wynik ponad ćwierćﬁnał
zostanie uznany za ogromne osiągnięcie Garetha
Southgate’a i jego drużyny.

SŁABE STRONY
Bardzo przeciętna druga linia
Gdzie tu nawiązanie do czasów Lamparda czy Gerrarda?
Rozmawiamy o Harrym Kanie i Raheemie Sterlingu
w kontekście ewentualnych goli, ale ktoś musi im
przecież dogrywać piłki. Ogromna odpowiedzialność
spoczywa na Delle Allim i Jessiem Lingardzie. Czy
sprostają? Trudno powiedzieć.

Mistrzostwo Świata: 1966
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: 1990
Mistrzostwo Europy: brak
Finał ME: brak
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: 1908*, 1912*
Występy na MŚ: 14

Ciekawostki
Ostatnimi czasy sporo w brytyjskich mediach mówiło się
o Romanie Abramowiczu. Rosyjski oligarcha miał mieć
problemy z przedłużeniem wizy inwestorskiej, która
umożliwiała mu pobyt w Anglii. Ostatecznie właściciel
Chelsea poradził sobie i został…. obywatelem Izraela. Jak się
można domyśleć, obywatele tego państwa nie potrzebują
wiz, by móc zawitać do Wielkiej Brytanii. Izraelskie
ministerstwo odmówiło w tej sprawie komentarza,
powołując się na ochronę prywatności. Kibice w Anglii
z pewnością mają nadzieję, że problemów z wizami nie będą
miały największe gwiazdy tej reprezentacji, które przecież
muszą w czerwcu traﬁć do Rosji.
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Brak doświadczenia
Do tej pory na mundialu grało tylko pięciu zawodników,
którzy pojechali do Rosji. Może się to odbić negatywnie w
późniejszych fazach, kiedy o awansie bądź powrocie do
domu zadecyduje tylko jedno spotkanie.

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Konrad Marzec

Najwięcej występów:
Peter Shilton (125 występów)

Najwięcej występów na MŚ: Peter Shilton
(17 występów na MŚ: 1982, 1986, 1990)

Najwyższa wygrana w historii: 13:0 z Irlandią (1882) | Najwyższa porażka w historii : 1:7 z Węgrami (1954)
Konrad Marzec

W

Tylko wiara ich uratuje

życiu kibica Anglii nadszedł osobliwy moment, w którym
tak naprawdę nie wiadomo czy specjalnie robić sobie
nadzieje na wielki sukces, czy może po prostu starać się
podejść do mundialu w Rosji możliwie ambiwalentnie,
a ewentualnie później zaskoczyć się pozytywnie.

Tak naprawdę argumenty za sukcesem ekipy Garetha Southgate’a są
dwa: Sterling oraz Kane. Nikogo specjalnie nie rzucają na kolana
eliminacje, w których Anglia zaliczyła osiem wygranych i dwa
remisy. Po prostu traﬁli na ogórków, choć taka reprezentacja jak
Słowenia była w stanie ich zatrzymać przed własną publicznością.
Przeciętny zjadacz chleba spojrzy tylko na nazwę i powie, że
z Anglikami trzeba się liczyć, ale ten, kto futbol śledzi częściej niż raz
w miesiącu od razu zwróci uwagę na ogromną posuchę w drugiej
linii. Nie ma już w niej postaci typu Gerrard czy Lampard. Nazwiska,
którymi obecnie operuje Southgate nie przestraszą grupowych
rywali – Belgów, którzy na papierze wyglądają po prostu lepiej.
Ostatni względny sukces Anglików na poważnej imprezie
to III/IV miejsce na Mistrzostwach Europy w 1996 roku. Mija 52 lata
od złotego medalu z Mistrzostw Świata wywalczonego przed własną
publicznością , a przez te długie dekady nie udało się wypracować
stabilnego systemu prowadzenia drużyny narodowej. Dość
powiedzieć, że zaledwie pięciu zawodników z obecnej kadry
Southgate’a miało okazję być wcześniej na Mundialu. Doświadczeni
gracze pokończyli kariery i zaczęła się walka ze skleceniem tego
wszystkiego w całość. Z drugiej strony – może to dobrze? Przed
ﬁnałami Euro we Francji sporo się mówiło, że poszczególni
przedstawiciele Trzech Lwów są w dobrej formie i są w stanie
rywalizować z najlepszymi. Skończyło się jak zwykle – klęską, tym

razem nie po rzutach karnych z tak uznaną marką jak Portugalia,
tylko zimnym prysznicem od Islandii. Poziom rywala Anglików z 1/8
ﬁnału francuskiego turnieju zweryﬁkowali w następnej rundzie
gospodarze, którzy dobitnie pokazali Synom Albionu, jak musieli się
postarać by odpaść. W 2018 roku w Rosji presja powinna być nieco
mniejsza. Tacy piłkarze jak Ruben Loftus-Cheek czy Trent
Alexander – Arnold samo powołanie zapamiętają do końca życia
i będą mieli czym się chwalić. Jeśli wywalczą coś więcej, będzie to
stanowiło jedynie wartość dodaną.
Anglicy są ewenementem. Jako jedyna kadra mają do
dyspozycji zawodników tylko z jednej ligi, rzecz jasna tej rodzimej.
Premier League w sezonie 2018/19 doszusowała do czołówki i wydaje
się, że może dostarczyć na mistrzostwa zawodników, którzy będą
decydować o korzystnych dla swoich reprezentacji wynikach. Jeśli
Anglia ma powalczyć o medal, to kibice powinni zanosić do
wyższych sił modły o formę wyżej wspominanych Sterlinga i Kane’a.
Szczególnie ten pierwszy jest w stanie po prostu przedryblować
dwóch rywali i wypracować gola. Udane mistrzostwa dla gracza
Manchesteru City to byłoby swoją drogą piękne ukoronowanie
rozwoju, który dokonuje się u niego pod okiem Guardioli. Kto wie,
może ta szczypta magii rodem z Etihad traﬁ także do kadry? Niestety
– na drugim biegunie znaleźli się tacy ludzie jak Cahill, których tylko
sobie znanym sposobem Southgate zmieścił w kadrze. Tutaj kolejna
dawka błagań do niebios – oby psychika wytrzymała, bo kapitan
Chelsea miał o czym myśleć po nieudanym sezonie. Może
remedium na problemy będzie świetny turniej wspólnie z Anglią?
Jak to się ładnie rzekło w tytule – tylko wiara ich uratuje.

Mundial 2014
Faza Grupowa
GRUPA D
1:2 Włochy (Manaus, 15.06.)
1:2 Urugwaj (São Paulo, 19.06.)
0:0 Australia (Belo Horizonte, 24.06)
Anglia zajęła 4. miejsce w grupie

Sparingi w 2018

Eliminacje do MŚ 2018
Słowacja – Anglia 0:1 (4.09.2016)
Anglia – Malta 2:0 (8.10.2016)
Słowenia – Anglia 0:0 (11.10.2016)
Anglia – Szkocja 3:0 (11.11.2016)
Anglia – Litwa 2:0 (26.03.2017)
Szkocja – Anglia 2:2 (10.06.2016)
Malta – Anglia 0:4 (1.09.2017)
Anglia - Słowacja 2:1 (4.09.2017)
Anglia – Słowenia 1:0 (5.10.2017)
Litwa – Anglia 0:1 (8.10.2017)
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Holandia - Anglia 0:1 (23.03.)
Anglia - Włochy 1:1 (27.03)
Anglia - Nigeria 2:1 (2.06.)
Anglia - Kostaryka 2:0 (7.06.)
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Sankt Petersburg
Kaliningrad

Niżny Nowogród

Wołgograd

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Jordan Pickford

BR

24

Everton

3 (2017)

brak

13

Jack Butland

BR

25

Stoke

7 (2012)

brak

23

Nick Pope

BR

26

Burnley

0

brak

22

Trent Alexander - Arnold

PO

19

Liverpool

0

brak

12

Kieran Trippier

PO

27

Tottenham

6 (2017)

brak

2

Kyle Walker

PO

28

Manchester City

35 (2011)

brak

15

Gary Cahill

ŚO

32

Chelsea

59 (2010)

2014

5

John Stones

ŚO

24

Manchester City

25 (2014)

brak

16

Phil Jones

ŚO

26

Manchester United

24 (2011)

2014

6

Harry Maguire

ŚO

25

Leicester

4 (2017)

brak

3

Danny Rose

LO

27

Tottenham

17 (2016)

brak

18

Ashley Young

LO

32

Manchester United

34 (2007)

brak

17

Fabian Delph

LO/DP

28

Manchester City

10 (2014)

brak

4

Eric Dier

DP

24

Tottenham

26 (2015)

brak

8

Jordan Henderson

ŚP

27

Liverpool

38 (2010)

2014

21

Ruben Loftus-Cheek

ŚP

22

Crystal Palace

3 (2017)

brak

20

Dele Alli

OP

22

Tottenham

24 (2015)

brak

10

Raheem Sterling

PN

23

Manchester City

38 (2012)

2014

7

Jesse Lingard

LN/OP

25

Manchester United

11 (2016)

brak

19

Marcus Rashford

LN/ŚN

20

Manchester United

18 (2016)

brak

9

Harry Kane ©

ŚN

24

Tottenham

23 (2015)

brak

11

Jamie Vardy

ŚN

31

Leicester

21 (2015)

brak

14

Danny Welbeck

ŚN

27

Arsenal

38 (2011)

2014
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SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Harry Kane
Co może nieco szokować – niektórzy próbują przekonać opinię publiczną, że gość, który
w zakończonej kampanii w samej tylko lidze strzelił 30 goli dla Tottenhamu nie
zanotował w 100% udanego sezonu. Stało się tak tylko dlatego, że akurat kosmiczne
rozgrywki zaliczył Mohamed Salah, zwycięzca klasyﬁkacji strzelców. Owszem,
potencjalny bohater Anglików nie błyszczał specjalnie w końcówce, co
najprawdopodobniej było spowodowane zbyt wczesnym powrotem po kontuzji
i bazowaniu jedynie na chęci złapania Egipcjanina. Ostatecznie jednak, nadal mówimy
trzydziestu ligowych traﬁeniach. To pokazuje, jakim ewenementem stał się na Wyspach
Harry Kane. Supersnajper Kogutów ma coś do udowodnienia na arenie
międzynarodowej, gdyż nie udało mu się awansować ze stołeczną ekipą do 1/4 Ligi
Mistrzów, a wielkie turnieje z reprezentacją jak do tej pory to pasmo rozczarowań.
Szczęściem dla 24-latka jest pewność, iż nie będzie musiał wykonywać już rzutów
rożnych. Wielu fanów wciąż pamięta, czym uraczył go Roy Hodgson. Teraz Gareth
Southgate dał dowód na ogrom zaufania, jakim darzy swojego napastnika, co może mieć
wielkie znaczenie s sferze mentalnej. Ci, którzy w miarę regularnie śledzą Premier
League znają słynną sprawę „sporu o gola”. Walczący o koronę króla strzelców Harry
Kane i jego klub domagali się, by pierwotnie zaliczone Christianowi Eriksenowi traﬁenie
na Britannia Stadium przypisać napastnikowi. Sporo się wtedy mówiło o egoizmie
najlepszego napastnika z Wielkiej Brytanii. Na domiar złego przyszła jeszcze afera
dotycząca oﬁcjalnego konta FA Emirates Cup, które sugerowało, że podczas półﬁnału
Pucharu Anglii Chris Smalling schował Kane’a do kieszeni. Niestety – później trzeba
było przepraszać. Niesmak i sugerowany brak dystansu jednak pozostał. Mając na
uwadze te czynniki – Southgate słusznie pokazał, że Kane’owi cały czas ufa i ma
z pewnością nadzieję, że ten odwdzięczy się ważnymi bramkami. Mówimy w końcu
o snajperze, który w 153 meczach w Premier League zdobył 108 bramek i coraz głośniej
mówi się o nim, jako o murowanym kandydacie do pobicia rekordu Alana Shearera.

Trener

Młody wilk

Trent Alexander - Arnold

Gareth Southgate
Mało kto się spodziewał, że Gareth Southgate zostanie
tak szybko szkoleniowcem dorosłej reprezentacji Anglii.
Los tak jednak chciał i zwolniło się miejsce dla 47-latka,
gdyż Sam Allardyce postanowił wplątać się w aferę,
o której mówił cały kraj. Jako piłkarz awansował do
ﬁnału Pucharu UEFA w sezonie 2005/06, gdzie wspólnie
z Middlesbrough przyjął sporo ciosów od Sevilli. To
właśnie w Boro zbierał pierwsze szlify trenerskie. Od
2013 roku prowadził reprezentację Anglii do lat 21, gdzie
także zebrał ważne doświadczenie. Teraz przed nim
z pewnością jeden z najważniejszych momentów
karierze. Spełnić oczekiwania kibiców i mediów na
Wyspach będzie niezwykle trudno. Jako piłkarz pomagał Synom Albionu m.in. na
Mistrzostwach Świata we Francji w 1998 roku. Wystąpił chociażby w przegranym po
rzutach karnych meczu z Argentyną w 1/8 ﬁnału. Teraz jako trener chciałby zrobić coś
więcej, ale kontrowersyjne wybory takie jak Gary Cahill mogą mu w tym
przeszkodzić.

Szturmem wdarł się do pierwszego
składu Liverpoolu i jest jednym
z największych odkryć sezonu 2017/18
w Premier League. Efektem jego
tytanicznej pracy były udział w ﬁnale
Ligi Mistrzów i powołanie do kadry na
mundial w Rosji. Co ciekawe – do
czerwcowych meczów towarzyskich
nie miał okazji ani razu być na
zgrupowaniu reprezentacji Anglii. 19latek ma bardzo poważną konkurencję na prawej w obronie
Trzech Lwów w osobach Kyle’a Walkera oraz Kierana
Trippiera, ale nawet jeśli nie uda mu się wywalczyć miejsca
w pierwszej jedenastce na tym turnieju, to bezcenne
doświadczenie zaprocentuje w przyszłości, a ta dla
piłkarza The Reds rysuje się w wyjątkowo kolorowych
barwach.
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Panama

Панама

Federación Panameña de Fútbol
Rok założenia federacji: 1937
Ranking Fifa: 55
4-2-3-1

7
Pérez

21

8

José Luis Rodríguez

Bárcenas

¡PANAMÁ! LA FUERZA DE DOS MARES
Panama, siła dwóch mórz!

11

Sukcesy Reprezentacji

Cooper

6

20

Gómez

Godoy

17

2

Ovalle

Murillo

5

23

Román Torres

Baloy

1
Penedo

MOCNE STRONY
Brak presji
Nikt nie oczekuje, że Los Canaleros wyjdą z grupy. Nikt też
nie wymaga określonej liczby goli czy punktów. W końcu
nikt na nich nie stawia, a to wbrew pozorom może im
tylko pomóc.

Wola walki
Trzon reprezentacji składa się z zawodników, którzy
niejedno w swoim życiu widzieli. Występ w Rosji będzie
uhonorowaniem kariery i zamknięciem pewnego etapu
w życiu. Poziom Los Canaleros może nieco odbiegać od
europejskich standardów, ale jedno jest pewne: w każdym
meczu będą walczyli do ostatniej minuty.

SŁABE STRONY
Brak doświadczenia
dla Panamy to pierwsze mistrzostwa świata w historii.
Dla większości zawodników występ w Rosji to spełnienie
marzeń i niezapominania przygoda. O dobre wyniki
będzie bardzo trudno, tym bardziej że rywale są naprawdę
mocni.
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Wiekowa kadra

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: brak
Złoty Puchar: brak
Finał ZP: 2005, 2013
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: brak
Występy na MŚ: 1

Ciekawostki
Mówisz Panama, myślisz panamski kanał. I słusznie. To jedna z tętnic
światowego handlu łącząca Pacyﬁk z Atlantykiem i główne źródło
dochodu tego kraju. W 2016 roku ukończono warte ponad pięć miliardów
dolarów prace przy poszerzeniu, pogłębieniu i montażu dodatkowego
kompletu większych śluz w ponad 100-letnim kanale. Wszystko po to, by
nie doszło do zatoru. Przynajmniej co trzeci okręt pływający we ﬂotach
handlowych w chwili rozpoczęcia prac nie mieścił się już w kanale,
a z czasem byłoby jeszcze gorzej. Ponadto w 1914 roku, gdy otwarto drogę
wodną łączącą oba oceany, przepłynęło przez niego tysiąc statków.
W tym wieku jego przepustowość wynosiła już około 14000 okrętów
rocznie, a dzięki przeprowadzonym inwestycjom będzie mogła
wzrosnąć nawet dwukrotnie. Najwyższa opłata za jednorazowe 80kilometrowego toru wodnego dla wielkiego kontenerowca może
wynieść nawet ponad milion dolarów, tymczasem najniższą w historii
wysokości 36 centów uiścił w 1928 roku Richard Halliburton za
pokonanie kanału wpław.

Patrząc na skład Panamy, nie można liczyć na
n i e s p o d z i a n k i . Tr e n e r m a s w o i c h z a u f a n y c h
wojowników, którzy niestety też mają swoje lata, a
zdrowie nie zawsze idzie w parze z wiekiem. Z lokalnymi
rywalami radzili sobie przyzwoicie, na przeciwników, z
którymi zmierzą się w Rosji, to może być za mało.
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Tomasz Zakaszewski, Katarzyna Przepiórka

Najwięcej występów:
Gabriel Gómez (143 występy)

Najwięcej goli:
Luis Tejada (43 bramki w 105 występach)

Najwyższa wygrana w historii: 12:1 z Portoryko (1946) | Najwyższa porażka w historii : :11 z Kostaryką (1938)
Tomasz Zakaszewski

L

Z kanału na ocean

ata wyczekiwania, marzeń, morderstwo i gol w ostatnich
minutach decydującego meczu. Tak w skrócie
prezentuje się niewiarygodna droga Panamy na rosyjski
mundial.

Gwoli ścisłości. Los Canaleros ("Kanalarze") na własnym
kontynencie nie należą do słabeuszy. Na sześć poprzednich edycji
Mistrzostw Ameryki Północnej (Gold Cup), czterokrotnie wchodzili
do najlepszej czwórki. Dwa razy sięgnęli po drugie miejsce, dwa razy
po trzecie. Zwykle ich przygoda kończyła się, gdy traﬁali na USA.
Jednak w kwaliﬁkacjach do Mistrzostw Świata mieli mniej
szczęścia. Walcząc o udział w Mundialu w Brazylii byli o włos od
wyrzucenia Meksyku. Jeszcze w 90' ostatniej serii spotkań
Panamczycy prowadzili 2:1 z USA, gdy El Tricolor tracili punkty
z Kostaryką. Niestety w doliczonym czasie Jankesi zdobyli dwie
bramki rozbijając marzenia w drobny pył. Był to bolesny cios, gdyż
najbardziej zasłużeni zawodnicy pokroju Luisa Tejady czy Blasa
Péreza - wedle danych Panamskiej Federacji Piłki Nożnej z 43
golami na głowę to dwaj najlepsi strzelcy w historii reprezentacji liczą sobie obecnie po 36 i 37 wiosen. Wielu innych też przekroczyło
już 30-stkę. Dlatego czuli się jakby życiowa szansa przeszła im przed
nosem.
Spróbowali jeszcze raz walcząc o każdy punkt. Po drodze
musieli poradzić sobie z traumą, gdyż ich kolega z reprezentacji
Amílcar "Mikey" Henríquez został zastrzelony przed swoim domem.
Wszystko wskazuje na to, że była to zasadzka i sprawcy obrali sobie
zawodnika za cel nieprzypadkowo. Aresztowano trzech
podejrzanych, lecz wciąż nie wiadomo dlaczego Amílcar zginał. "Nie

był tylko przyjacielem, był dla mnie jak brat. [...] Wciąż nie mogę się
z tym pogodzić" - zwierzył się Armado Cooper.
O wszystkim ponownie miała zadecydować ostatnia
kolejka. Panama musiała pokonać mającą awans w kieszeni
Kostarykę i liczyć na to, że Jankesi przegrają z najgorszą drużyną tej
fazy eliminacji - Trynidadem i Tobago. I wydarzył się cud. USA
ponownie się potknęło, sędzia uznał wyrównującego gola dla
Panamczyków, choć piłka nie przekroczyła linii bramkowej,
a następnie stoper Román Torres zachował się niczym rasowy
snajper i swoim traﬁeniem w 88' spotkania wprawił cały stadion w
euforię. Kibice wskakiwali na ogrodzenia oddzielające murawę
i trybuny, krzyczeli z szaleństwem w oczach. Baseball, narodowy
sport Panamy, zszedł na dalszy plan. To był wieczór futbolu. Ludzie
wyszli na ulice i fetowali wspólnie sukces reprezentacji, a prezydent
ogłosił, iż następny dzień będzie wolny od pracy.
Czego możemy od nich oczekiwać na Munidalu? Hernán
Gómez, kolumbijski selekcjoner panamskiej kadry, twardo stąpa po
ziemi. Zdaje sobie sprawę, że start na MŚ jest jak wypłynięcie
z bezpiecznego kanału na wzburzony wielki falami ocean. Już
starcia z Argentyną i Chile podczas Copa America Centenario były
bolesne, choć udało im się pokonać Boliwię ."Nie mamy wielkiej
piłkarskiej historii, ani silnej ligi. Sądzę, że dostaliśmy się na
mistrzostwa wcześniej niż się spodziewaliśmy. Myślałem, że zajmie
to nam znacznie więcej czasu" - przyznał. "Ludzie są bardzo
szczęśliwi z samej obecności na MŚ, ale jeśli będziemy mieli udany
turniej, będą go świętować tak samo jak awans. Zwycięstwo chociaż
w jednym meczu byłoby wspaniałe".

Mundial
Faza Grupowa

Panama debiutuje na MŚ.

Sparingi w 2018

Jamajka – Panama 0:2 (14.11.15)
Panama – Kostaryka 1:2 (18.11.2015)
Haiti – Panama 0:0 (26.03.2016)
Panama – Haiti 1:0 (30.03.2016)
Panama – Jamajka 2:0 (9.03.2016)
Kostaryka – Panama 3:1 (7.09.2016)
II Faza grupowa
Honduras – Panama 0:1 (11.11.2016)
Panama – Meksyk 0:0 (16.11.2016)
Trinidad i Tobago – Panama 1:0 (25.03.2017)
Panama – USA 1:1 (29.03.2017)
Kostaryka – Panama 0:0 (9.06.2017)
Panama – Honduras 2:2 (14.06.2017)
Meksyk – Panama 1:0 (2.09.2017)
Panama – Trynidad i Tobago 3:0 (6.09.2017)
USA – Panama 4:0 (7.10.2017)
Panama –Kostaryka 2:1 (10.11.2017)
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Dania – Panama 1:0 (22.03.)
Szwajcaria – Panama 6:0 (27.03.)
Trynidad i Tobago – Panama 0:1 (18.04.)
Panama – Irlandia Płn. 0:0 (29.05.)
Norwegia – Panama 1:0 (6.06.)

Eliminacje do MŚ 2018
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PANAMA

KADRA NA MUNDIAL 2018

Niżny Nowogród

Sarańsk
Soczi

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Jaime Penedo

BR

36

Dinamo Bukareszt

130 (2003)

brak

12

José Calderón

BR

32

Chorrillo

31 (2005)

brak

22

Álex Rodríguez

BR

27

San Francisco

6 (2013)

brak

2

Michael Amir Murillo

PO/ŚO

22

NY Red Bulls

21 (2016)

brak

23

Felipe Baloy

ŚO

37

Municipal

102 (201)

brak

3

Harold Cummings

ŚO

26

SJ Earthquakes

51 (2010)

brak

4

Fidel Escobar

ŚO

23

NY Red Bulls

22 (2015)

brak

13

Adolfo Machado

ŚO

33

Houston Dynamo

75 (2008)

brak

5

Román Torres

ŚO

32

Seattle Sounders

110 (2005)

brak

15

Érick Davis

LO

27

Dunajská Streda

37 (2010)

brak

17

Luis Ovalle

LO

29

Olimpia

25 (2010)

brak

20

Aníbal Godoy

DP

28

SJ Earthquakes

88 (2010)

brak

19

Ricardo Ávila

DP

21

Gent II

5 (2016)

brak

6

Gabriel Gómez

DP/ŚP

34

Atlético

143 (2003)

brak

11

Armando Cooper

ŚP

30

Universidad de Chile

97 (2006)

brak

21

José Luis Rodríguez

PN

19

Gent II

1 (2018)

brak

14

Valentín Pimentel

PN

27

Plaza Amador

22 (2015)

brak

8

Édgar Bárcenas

LN/PN

24

Cafetaleros

28 (2014)

brak

10

Ismael Díaz

LN

21

Deportivo Fabril

10 (2014)

brak

16

Abdiel Arroyo

ŚN

24

Alajuelense

33 (2014)

brak

7

Blas Pérez

ŚN

37

Municipal

117 (2001)

brak

18

Luis Tejada

ŚN

36

Sport Boys

105 (2001)

brak

9

Gabriel Torres

ŚN

29

Huachipato

71 (2005)

brak
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

28,4

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Román Torres
Romána Torresa zna każdy mieszkaniec Panamy i fan Major League Soccer, dla reszty
najprawdopodobniej wciąż pozostaje anonimowy. To jeden z tych gości, których
z pozoru nie chciałbyś spotkać w ciemnej uliczce późną porą. W defensywie skała nie do
przejścia, ale w życiu codziennym olbrzym z sercem na dłoni. Dla drużyny odda
wszystko, nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Jeżeli musiałby zagrać ze złamaną
nogą dla dobra zespołu, zrobiłby to bez zastanowienia, ratując ją przed stratą gola
w kluczowym momencie. Szaleniec i największy koszmar napastników. Nie odpuszcza,
nie odstawia nogi, w linii obrony jest dyrygentem orkiestry, w której sam odgrywa
znaczącą rolę. Kibice kochają go za poświęcenie i serce zostawione na boisku.
Jest specem od czarnej roboty. Choć czasem niedoceniany, to bez wątpienia
jest liderem z prawdziwego zdarzenia. Torres rzadko strzela gole, skupia się raczej na
tym, żeby jego drużyna traciła ich jak najmniej. Tym bardziej cieszy, że to właśnie dzięki
jego traﬁeniu Panama zadebiutuje na mistrzostwach świata. Po meczu z Kostaryką 32latek został bohaterem narodowym. Jest jedną z tych postaci, o której dziadkowie będą
opowiadać swoim wnukom, wspominając pierwsze mistrzostwa świata w historii
czteromilionowego kraju.
Środkowy obrońca jest największą gwiazdą tego zespołu. Doskonale odnajduje
się w grze pod presją, a w decydujących momentach bierze ciężar gry na swoje barki. Tak
było w ﬁnale MLS Cup, kiedy zapewnił Seattle Sounders pierwszy tytuł w historii klubu,
podobnie było w ostatnim meczu eliminacji do rosyjskiego Mundialu. Wszyscy zdają
sobie sprawę z tego, jak ważnym jest piłkarzem, więc martwią się o jego zdrowie. Przez
poważną kontuzję nie mógł już wziąć udziału w Copa América Centenario, a w ostatnim
czasie doznał urazu mięśniowego i choć wrócił do gry, to lekarze i fani zdają sobie
sprawę, że muszą na niego chuchać i dmuchać, bo bez niego będzie bardzo trudno
postawić się grupowym rywalom.

Trener

Nestor

Blas Pérez

Hernán Darío Gómez
To trzeci mundial Kolumbijczyka znanego jako El
Bolillo (rodzaj meksykańskiego pieczywa
o obłym kształcie). Poprzednio na największą
piłkarską imprezę zakwaliﬁkował się z Kolumbią
(1998) i po raz pierwszy w historii wprowadził na
nią Ekwador (2002). Jednakże z żadną
z reprezentacji nie wyszedł jeszcze z fazy
grupowej MŚ. Jego największym osiągnięcie
pozostaje zatem trzecie miejsce Copa América
1997 z ojczystą kadrą. Pochodzi z Medellín, piłkę
kopał w lokalnym Independiente i Atlético
Nacional do czasu kontuzji kolana, która przekreśliła jego dalszą karierę.
Pod swoje skrzydła wzięła go legenda kolumbijskiego futbolu - Francisco
Pachu Maturana. Był asystentem Pachu, gdy ten sięgał po pierwsze
dziejach kraju trofeum Copa Libertadores (1989 z Atlético Nacional)
i doprowadził Kolumbię do 1/16 MŚ 1990.

Jest tym bardziej znanym z dwójki
panamskich goleadorów, za sprawą
dobrego okresu w FC Dallas. Super
R a tó n ( S u p e r M y s z , w k u l t u r ze
latynoamerykańskiej Ratón Pérez to
odpowiednik Zębowej Wróżki) jak go
nazywają, wraz z Luisem Tejadą toczy
żółwi wyścig o miano najlepszego
strzelca w historii ojczystego futbolu.
Luis uciekał, Blas gonił. Stanęło na 43
golach na głowę, choć ten pierwszy zdobył swoje bramki w
mniejszej ilości występów. Podobnie jak Tejada kończy
przygodę z kadrą narodową po Mundialu. Zatem rosyjski
turniej to ostatnia okazja, by wyprzedzić kolegę. Jeśli uda
mu się pokonać bramkarza rywali z pewnością uświęci to
przykładając palce do głowy na kształt rogów byka. To ku
pamięci zmarłego ojca przezywanego El Toro.
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Tunezja

Тунис

Fédération Tunisienne de Football
Rok założenia federacji: 1957
Ranking Fifa: 21
4-2-3-1

10
Khazri

 ﯾد وﺣدة ﻣﻼﻋﺑﯾﺔ و ﺟﻣﮭور.ﯾﺎ روﺳﯾﺎ ﺟﺎوك اﻟﻧﺳور

23

9

Sliti

Badri

Rosjo oto nadciągają orły, ramię w ramię piłkarze z kibicami

7

Sukcesy Reprezentacji

Khaoui

17

13

Skhiri

Sassi

12

11

Maâloul

Bronn

4

3

Meriah

Bennalouane

1
Hassen

MOCNE STRONY
Ostatnia dyspozycja
drużyna pod wodzą nowego szkoleniowca jeszcze nie
poniosła porażki. W trzech ostatnich spotkaniach
towarzyskich odniosła dwa zwycięstwa (Kostaryka, Iran)
oraz zremisowała z Portugalią, co na pewno pozytywnie
wpłynie na morale zespołu.

Nowy zaciąg
choć powołanie Skhiriego czy Benalouane’a było
ryzykowne, są to zawodnicy doświadczeni, którzy
powinni wprowadzić dużo spokoju w szeregach Orłów.

SŁABE STRONY
Kontuzje
z powodu kontuzji mundial przed telewizorami obejrzą
czołowi napastnicy Tunezji Youssef Msakni i Taha
Yassine Khenissi, co z kolei wymusiło poważne zmiany w
taktyce reprezentacji.

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: brak
Puchar Narodów Afryki: 2004
Finał PNA: 1965, 1996
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: brak
Występy na MŚ: 5

Ciekawostki
W Tunezji główną religią jest islam, który wyznaje 99%
mieszkańców. Mimo tego jest to kraj, w którym – jak na
państwa islamskie – kobiety mają bardzo dużą swobodę
życia. Powszechnie uważa się, że jest to zasługa żony
Habiba Burgiby, pierwszego prezydenta niepodległej
Tunezji, która była Francuzką. W latach 60. i 70. zniesiono
wielożeństwo i nakaz noszenia tradycyjnych chust, które
sam prezydent nazywał „wstrętnymi szmatami”. W Tunezji
kobiety mogą swobodnie się kształcić – stanowią 55%
studentów na uniwersytetach – oraz mają możliwość
uczestniczenia w życiu publicznym.
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Dyspozycja gwiazdy
Bez Khazriego ofensywa Tunezji nie istnieje, tym bardziej
informacja o przedłużającej się kontuzji pomocnika jest
niepokojąca i wątpliwe, aby był w pełni gotów na pierwszy
mecz z Anglią.

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Michał Bojanowski

Najwięcej występów:
Sadok Sassi (116 występów)

Najwięcej występów na MŚ: R. Bouazizi i K. Ghodhbane
(8 występów na MŚ: 1998, 2002, 2006)

Najwyższa wygrana w historii: 8:1 z Chińskim Tajpej (1960) | Najwyższa porażka w historii : 1:10 z Węgrami (1960)
Michał Bojanowski

J

Powrót na salony

eden z ulubionych zespołów polskich szkoleniowców po
12 latach awansował na Mistrzostwa Świata. Nowy
trener, przewietrzona kadra, ogromne nadzieje na
przełamanie niemocy i upragnione wyjście z grupy.
Z takimi nadziejami Tunezja jedzie na mundial.

Dwuletnia kadencja Henryka Kasperczaka w reprezentacji Orłów
Kartaginy nie była zbyt owocna. W zeszłym roku Tunezyjczycy
jechali na Puchar Narodów Afryki z dużymi nadziejami na
zwycięstwo. Już na pierwszym poważnym schodku zaliczyli jednak
upadek i w ćwierćﬁnale musieli uznać wyższość reprezentacji
Burkina Faso. Po dwóch kolejnych towarzyskich porażkach polski
szkoleniowiec stracił posadę, a w jego miejsce zatrudniono Nabila
Maâloula, co nie było oczywistym ruchem.
Nowy trener zaliczył już kilka epizodów w reprezentacji
Tunezji, ale zmiana na tym stanowisku w przeddzień eliminacji do
Mistrzostw Świata i tak była ryzykowna. Szorstki, rządzący twardą
ręką Maâloul o dziwo przemówił do drużyny, która mimo dużego
potencjału ludzkiego nie mogła wzbić się ponad przeciętność,
i rozpoczął z nią podróż. Podróż, która miała zakończyć się rok
później w Rosji.
Mistrzostwa Świata skupiają uwagę wielu zawodników
i szkoleniowiec postanowił wykorzystać ten fakt, aby ściągnąć do
kadry nowych piłkarzy. Ellyes Skhiri i Yohan Benalouane mimo
posiadania tunezyjskiego paszportu nie mieli na swoim koncie
występów w reprezentacji, dopiero wizja mundialu i kontuzje
potencjalnych rywali skusiły tych graczy do gry dla Tunezji. Takie
zachowanie ze strony zawodników zawsze wywołuje lekki niesmak,
ale Nabil Maâloula nie pozwolił na krytykę i pogorszenie atmosfery

w zespole. Tym bardziej że obaj zawodnicy od pierwszego meczu
wprowadzili dużo jakości do gry Orłów, a jak powszechnie wiadomo,
nic tak nie łączy, jak dobre wyniki.
Na ostatnim zakręcie zespołowi prowadzonemu przez
Maâloula przytraﬁła się usterka. Miesiąc przed mundialem atak
Tunezji stracił swoich czołowych snajperów, Youssefa Msakniego
i Tahę Yassine’a Khenissiego, którzy doznali kontuzji. Sytuacja
wymagała szybkiego działania. Wahbi Khazri, gwiazdor
reprezentacji, został przeniesiony na środek ataku. Dodatkowo
odkurzono nieobecnego od ponad roku Sabera Khalifę, byłego
napastnika m.in. Marsylii. Kryzys pozornie wydawał się zażegnany.
Tunezja czterokrotnie kwaliﬁkowała się do ﬁnałów
Mistrzostw Świata; pierwszy raz w 1978 roku, a następnie brała
udział w trzech kolejnych mundialach: 1998, 2002, 2006. Niestety ich
wojaże kończyły się na fazie grupowej. Ich renomy nie buduje fakt,
że na dwanaście meczów wygrali tylko jeden - i to 40 lat temu. Mimo
tej niekorzystnej statystyki nastroje zawodników i kibiców są
bardzo pozytywne, co poniekąd wyjaśnia ranking FIFA. Orły zajmują
w nim najwyższą w historii 14. pozycję, wyprzedzając Senegal –
drugi najwyżej notowany zespół z Afryki – aż o 14 miejsc. Brak
oﬁcjalnej przegranej od ponad roku i zawodnicy pokroju Khazriego
napędzają wszystkich będących wokół kadry. Kto wie, może mur
złożony z Anglii i Belgii nie będzie tak trwały, jak by się na pozór
wydawało.

Mundial 2006
Faza Grupowa
GRUPA H
Tunezja 2:2 Arabia Saudyjska
Hiszpania 3:1 Tunezja
Ukraina 1:0 Tunezja
Tunezja zajęła 3. miejsce w grupie

Sparingi w 2018

Eliminacje do MŚ 2018
Mauretania– Tunezja 1:2 (13.11.2015)
Tunezja – Mauretania 2:1 (17.11.2015)
Tunezja – Gwinea 2:0 (9.10.2016)
Libia – Tunezja 0:1 (11.11.2016)
Tunezja – DR Kongo 2:1 (1.09.2017)
DR Kongo – Tunezja 2:2 (5.09.2017)
Gwinea – Tunezja 1:4 (7.10.2017)
Tunezja – Libia 0:0 (11.11.2017)
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Tunezja – Iran 1:0 (23.03)
Tunezja – Kostaryka 1:0 (27.03.)
Portugalia – Tunezja 2:2 (28.05.)
Tunezja – Turcja 2:2 (1.06)
Hiszpania – Tunezja 0:1 (9.06)
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Moskwa
Sarańsk
Wołgograd

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Farouk Ben Mustapha

BR

28

Al-Shabab

15 (2009)

brak

16

Aymen Mathlouthi

BR

33

Al-Batin

69 (2007)

brak

22

Mouez Hassen

BR

23

Chateauroux

3 (2018)

brak

11

Dylan Bronn

PO

22

Gent

4 (2017)

brak

21

Hamdi Naguez

PO

25

Zamalenek

15 (2015)

brak

2

Syam Ben Youssef

ŚO

29

Kasimpasa

41 (2010)

brak

3

Yohan Benalouane

ŚO

31

Leicester City

3 (2018)

brak

4

Yassine Meriah

ŚO

24

CS Sfaxien

15 (2015)

brak

6

Rami Bedoui

ŚO

28

Etoile du Sahel

8 (2012)

brak

5

Oussama Haddadi

LO

26

Dijon

8 (2015)

brak

12

Ali Maaloul

LO

28

Al. Ahly

45 (2013)

brak

14

Mohamed Ben Amor

DP

26

Al-Ahli

25 (2015)

brak

17

Ellyes Skhiri

DP

23

Montpellier

4 (2018)

brak

15

Ahmed Khalil

DP

27

Club Africain

3 (2016)

brak

13

Ferjani Sassi

ŚP

26

Al-Nassr

38 (2013)

brak

20

Ghailene Chalali

ŚP

24

Esperance

6 (2017)

brak

7

Saif-Eddine Khaoui

OP

23

Troyes

4 (2018)

brak

8

Fakhreddine Ben Youssef

PN

26

Al-Ettifaq

38 (2012)

brak

9

Anice Badri

PN

27

Esperance

9 (2016)

brak

18

Bassem Srarﬁ

PN

20

OGC Nice

4 (2018)

brak

23

Naim Sliti

LN

25

Dijon

16 (2016)

brak

10

Wahbi Khazri

ŚN

27

Rennes

36 (2013)

brak

19

Saber Khalifa

ŚN

31

Club Africain

43 (2010)

brak
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

26,5

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Wahbi Khazri
Urodzony na Korsyce pomocnik dość długo zastanawiał się nad wyborem
reprezentacyjnych barw. Z początku występował w młodzieżówce tunezyjskiej, po
czym zmienił ją na francuską. Ostatecznie w 2013 roku zdecydował się na występy
w drużynie Orłów Kartaginy, co wyszło na dobre zarówno jemu, jak i kadrze. Jej sukces –
wyjście z grupy – jest w ogromnej mierze zależne od dyspozycji zawodnika Rennes.
Khazri ma za sobą bardzo udany sezon, w którym strzelił dziewięć goli, dwukrotnie
asystował, dzięki czemu klub z Rennes dość niespodziewanie awansował do
europejskich pucharów.
Znaczną część kariery spędził we Francji – Bastia, Bordeaux – po czym
przeniósł się na Wyspy, gdzie wiodło mu się znacznie gorzej. Z Sunderlandem spadł z ligi
i wrócił nad Sekwanę, na wypożyczenie do nowo budowanego Rennes pod wodzą
Sabriego Lamouchiego. „Czarne Koty” drugi z raz z rzędu doświadczyły relegacji, a nie
ma żadnych szans, aby tak błyskotliwy zawodnik jak Khazri grał w League One. Sytuację
z pewnością wykorzystają francuskie kluby, i to niekoniecznie Rennes, gdyż po tak
udanym sezonie chęć pozyskania ofensywnego pomocnika wykazują marki jeszcze
większe i bogatsze.
W trzech ostatnich spotkaniach ligowych oraz meczu towarzyskim
z Portugalią Khazri był nieobecny z powodu kontuzji mięśniowej, ale według informacji
podawanych przez sztab jego występ w pierwszym meczu z Anglią nie jest zagrożony.
Podobnie jak w klubie, Nabil Maâloul przesunął nominalnego ofensywnego
pomocnika nieco do przodu i w kadrze Tunezji Khazri występuje jako fałszywy
napastnik, zawieszony między linią pomocy i ataku. Jego bilans 37 meczów i 12 bramek
robi umiarkowane wrażenie, jednak Khazri w reprezentacji nie odgrywa roli typowego
egzekutora. W trakcie meczu często wycofuje się do pomocy, aby rozegrać piłkę
i wspomóc kolegów w konstruowaniu akcji ofensywnych.

Trener

Największa niespodzianka

Ellyes Skhiri

Nabil Maâloul
Nie jest to ani pierwsze, ani drugie, a czwarte podejście
Maâloula do reprezentacji Tunezji. W latach 2002-2004
pełnił funkcję asystenta Rogera Lemmere’a i pierwszego
trenera kadry olimpijskiej. W tym też czasie Orły
Kartaginy osiągnęły największy sukces w swojej historii,
zwycięstwo w Pucharze Narodów Afryki 2004, gdzie
pełniły funkcję gospodarzy. Samodzielną pracę z kadrą
Tunezji Maâloul podjął w 2013 roku, ale po zaledwie
pięciu spotkaniach przeniósł się do Kataru, gdzie
najpierw objął klub El Jaish, a następnie przez trzy lata
prowadził reprezentację Kuwejtu. W momencie, gdy
zapewnił dostatnie życie czterem kolejnym pokoleniom,
wrócił na stanowisko selekcjonera Tunezji. W dotychczasowych ośmiu meczach nie
poniósł porażki, a w ostatnim spotkaniu towarzyskim zremisował 2:2 z Portugalią.
Maâloul opisywany jest jako profesjonalista, trzymający krótką ręką swoich
podopiecznych. Niektórzy narzekają z tego powodu na trenera, ale z dużym
prawdopodobieństwem jest to jedyna metoda, aby utrzymać w ryzach
Afrykańczyków.

Na ostatniej prostej, już po
eliminacjach do Mistrzostw Świata,
szansę na debiut w kadrze Tunezji
otrzymał defensywny pomocnik
Montpellier. Niespodziewane wejście
nowego zawodnika, który dodatkowo
w trzech kolejnych spotkaniach
zalicza komplet minut, mogło źle
wpłynąć na morale, jednak ryzyko
podjęte przez szkoleniowca wydaje się
opłacalne. Tym bardziej że nie mamy do czynienia
z rezerwowym MHSC, a zawodnikiem podstawowego
składu, 23-letnim pomocnikiem, który pod nieobecność
legendy Vitorino Hiltona jest kapitanem. Fajerwerków
i błyskotliwych zagrań w jego grze nie uświadczymy, ale
solidność i umiejętność rozbijania ataków przeciwników
w każdej drużynie uznawanej za słabszą jest na wagę złota.
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Колумбия

Federación Colombiana de Fútbol
Rok założenia federacji: 1893
Ranking Fifa: 16
4-3-3

9
Falcao

10

11

James Rodriguez

Juan Cuadrado

8

15

Aguilar

Uribe

17

6

4

Carlos Sánchez

Arias

23

8
Mina

Jeden sen, trzy kolory i 50 milionów serc

Sukcesy Reprezentacji

Mojica

Dávinson Sánchez

AQUÍ VAN 1 SUEÑO, 3 COLORES Y 50
MILLONES DE CORAZONES

1
Ospina

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: brak
Copa América: 2001
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: brak
Występy na MŚ: 5

MOCNE STRONY
Atmosfera i spójność kadry
Piłkarze lubią spędzać ze sobą czas na
boisku i poza nim, ciągle bawią się i żartują.
W dobrej atmosferze zdecydowanie łatwiej
o sukces.

Siła ataku
W kadrze znajdują się takie nazwiska jak
James Rodríguez czy Falcao. Tych panów
nie trzeba nikomu przedstawiać.

SŁABE STRONY
Bramkarz
David Ospina, który przez lata był ostoją
reprezentacji Kolumbii, teraz pozostaje bez
dyspozycji co przyczynia się na brak
występów w klubie.
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Dysproporcje w jakości piłkarzy

Ciekawostki
Jacy są Kolumbijczycy? To niesamowicie serdeczny i życzliwy naród.
Ustąpiłeś komuś miejsca w autobusie? W zamian ta osoba weźmie na
kolana twój plecak czy torebkę. Bardzo często zdarza się tak, że płatność
za przejazd komunikacją miejską realizowana jest dopiero przy wyjściu
z pojazdu. Przy wynajmie mieszkania czy domu zwracają uwagę na
zupełnie inne aspekty niż Polacy. Standard danego lokum określa ilość
łazienek. Muszą być co najmniej dwie. Dodatkowo obowiązkowy jest
parking, bez niego można zapomnieć o kredycie mieszkaniowym.
W dodatku cenią sobie bardziej mieszkania położone na wyższych
piętrach. Uwielbiają limonkę. Dodają ją do wszystkich potraw, nawet do
kiełbasy. Kolumbijski kompot to obierki z ananasa z cukrem i wodą.
Sprzedawcy bardzo chętnie oferują swoją pomoc w obieraniu tego
owocu już podczas kupowania. Jeśli nie jesteś zainteresowany
zakupami w ich sklepie, to i tak chętnie powiedzą ci gdzie u konkurencji
można kupić coś podobnego.

Los Cafeteros to mieszanka graczy z topu
z bardziej anonimowymi piłkarzami, także
z ligi kolumbijskiej.

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Marika Zimna

Najwięcej występów:
Carlos Valderrama (111 występów)

Najwięcej występów na MŚ: F. Rincón i C. Valderrama
(10 występów na MŚ: 1990, 1994, 1998)

Najwyższa wygrana w historii: 6:0 z Bahrajnem (2015) | Najwyższa porażka w historii : 0:9 z Brazylią (1957)
Marika Zimna

H

Zapomnieć o przeszłości, zagrać o przyszłość

istoria piłki nożnej w Ameryce Południowej jest
splamiona krwią i narkotykami. Dawniej Kolumbia
kojarzyła się z kartelami kokainowymi, a co za tym idzie
z Pablo Escobarem. Jeszcze niedawno kraj ten
pozostawał jednym z najbardziej niebezpiecznych...

Nic więc dziwnego, że pieniądze te traﬁały również do świata sportu.
Większość z nas słyszała (albo oglądała serial Narcos)
o pompowaniu gotówki przez Escobara w Atlético National lub
inwestycjach kartel z Cali w América Cali. Wówczas te dwie drużyny
stały się najmocniejszymi klubami w Kolumbii. Wpływy baronów
narkotykowych w świecie futbolu i kraju jednak miały swoją cenę.
Kto z nas nie zna historii Andrésa Escobara? Samobójczy gol na
Mundialu 1994 kosztował go życiem. W nocy z 1 na 2 lipca zaprosił do
klubu swoich znajomych. Wychodząc z lokalu i udając się na parking
został zaatakowany przez kilku mężczyzn. Jeden z nich oddał
w kierunku piłkarza sześć strzałów. „Dziękujemy ci za samobójczego
gola” - padło między kolejnymi strzałami..
Lata przeminęły, kartele narkotykowe zdecydowanie
osłabły, a to mocno odbiło się na kolumbijskiej piłce w trakcie
długotrwałego odwyku od narkodolarów. Dziś wielu zawodników
z przeszłością w czołowych kolumbijskich klubach jest obecnie
gwiazdami w liczących się ﬁrmach w Europie.
Od ostatniego Mundialu reprezentacja Kolumbii przechodzi
zmiany pokoleniowe. W eliminacjach do tegorocznych ﬁnałów
Mistrzostw Świata wzięło udział ponad czterdziestu zawodników, co
tylko pokazuje proces tworzenia nowej kadry narodowej.
A zakwaliﬁkowanie się do Mundialu ze strefy CONMEBOL nigdy nie
należy do najłatwiejszych. W tym roku zabraknie chociażby

Paragwaju, a przede wszystkim Chile – zdobywcy dwóch ostatnich
edycji Copa América.
Najsilniejszą w zespole Los Cafeteros jest linia ataku.
James, Falcao czy Cuadrado są znani wszystkim kibicom piłki
nożnej na świecie. Jednym zagraniem potraﬁą przesądzić
o zwycięstwie. Kolumbijczycy nie mają też powodu do niepokoju
spoglądając na defensywę. W kwaliﬁkacjach do Mistrzostw Świata
stracili zaledwie 19 bramek w 18 meczach, co daje im trzeci najlepszy
rezultat w streﬁe CONMEBOL. Największym problemem wydaje się
obsada pozycji golkipera. Wcześniej niekwestionowany David
Ospina, rozgrywa obecnie dość kiepski sezon. Choć bramkarz
posiada niesamowite umiejętności, to brak stabilnej formy i ogrania
może wpłynąć na jego koncentrację przez pełne 90 minut.
W kadrze Los Cafeteros możemy dostrzec kilka absencji. Ta
Cardony jest spowodowana problemami zdrowotnymi
i obraźliwymi gestami pod adresem piłkarzy Korei Południowej w
trakcie listopadowego meczu towarzyskiego. W dodatku wyszedł na
jaw skandal z jego udziałem w roli głównej. Pomocnik wraz
z Barriosem został oskarżony o napaść na tle seksualnym. Innym
wielkim nieobecnym będzie Jackson Martínez, który po odejściu do
Chin był trapiony przez kontuzje. W ostatniej chwili ze składem
pożegnał się Fabra, który zerwał więzadła krzyżowe.
W 2014 roku Kolumbijczycy osiągnęli historyczny awans do
ćwierćﬁnału Mistrzostw Świata. Jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę
jedzenia. Z pewnością stać ich na wiele i bardzo dobra atmosfera
w szatni może okazać się kluczowa w powtórzeniu tego wyczynu na
rosyjskich boiskach. Jedno jest pewne, każdy mecz kadry będzie
świętem dla kochających piłkę nożną Kolumbijczyków.

Mundial 2014
Faza Grupowa
GRUPA A
3:0 Grecja (Belo Horizonte, 14.06.)
2:1 Wybrzeże Kości Słoniowej (Brasília, 19.06.)
4:1 Japonia (Cuiabá, 24.06.)
1/8 ﬁnału – 2:0 Urugwaj (Rio de Janeiro, 28.06.)
ćwierćﬁnał – 1:2 Brazylia (Fortaleza, 04.07.)

Sparingi w 2018

Eliminacje do MŚ 2018
Paragwaj - Kolumbia 0:1 (07.10.2016)
Kolumbia - Urugwaj 2:2 (11.10.2016)
Kolumbia - Chile 0:0 (10.11.2016)
Argentyna - Kolumbia 3:0 (16.11.2016)
Kolumbia - Boliwia 1:0 (23.03.2017)
Ekwador - Kolumbia 0:2(28.03.2017)
Wenezuela - Kolumbia 0:0 (31.08.2017)
Kolumbia – Brazylia 1:1 (05.09.2017)
Kolumbia – Paragwaj 1:2 (06.10.2017)
Peru - Kolumbia 1:1 (11.10.2017)

Francja - Kolumbia 2:3 (23.03.2018)
Kolumbia - Australia 0:0 (27.03.2018)
Egipt - Kolumbia 0:0 (01.06.2018)
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Kazań
Sarańsk

Samara

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

David Ospina

BR

29

Arsenal

86 (2007)

2014

12

Camilo Vargas

BR

29

Deportivo Cali

5 (2014)

2014

22

José Cuadrado

BR

33

Once Caldas

1 (2017)

brak

3

Santiago Arias

PO

26

PSV

41 (2013)

2014

23

Davinson Sánchez

ŚO

22

Tottenham

9 (2016)

brak

13

Yerry Mina

ŚO

23

Barcelona

12 (2016)

brak

3

Óscar Murillo

ŚO

30

Pachuca

13 (2016)

brak

2

Cristián Zapata

SO

31

Milan

55 (2007)

2014

17

Johan Mojica

LO

25

Girona

4 (2015)

brak

18

Farid Díaz

LO

34

Olimpia

13 (2016)

brak

5

Wilmar Barrios

DP

24

Boca Juniors

10 (2016)

brak

6

Carlos Sánchez

DP

32

Espanyol

85 (2007)

2014

16

Jefferson Lerma

DP

23

Levante

5 (2017)

brak

8

Abel Aguilar

DP

33

Deportivo Cali

70 (2004)

2014

15

Mateus Uribe

ŚP

27

Club América

8 (2017)

brak

10

James Rodríguez

OP

26

Bayern

63 (2011)

2014

20

Juan Quintero

OP

25

River Plate

15 (2012)

2014

11

Juan Cuadrado

PN

30

Juventus

70 (2010)

2014

21

José Izquierdo

LN

25

Brighton

5 (2017)

brak

9

Radamel Falcao

ŚN

32

Monaco

73 (2007)

brak

7

Carlos Bacca

ŚN

31

Villarreal

45 (2010)

2014

19

Miguel Borja

ŚN

25

Palmeiras

7 (2016)

brak

14

Luis Muriel

ŚN

27

Sevilla

18 (2012)

brak
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Średnia wieku:

28,4

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

James Rodríguez
Urodził się w mieście Cúcuta znajdującym się na granicy Kolumbii i Wenezueli. Dorastał
w sportowej rodzinie, jego ojciec, James Rodríguez Senior, był zawodnikiem
miejscowego Cúcuta Deportivo. Najgłośniej zrobiło się o nim po ostatnim Mundialu
w RPA, gdzie popisał się cudownym traﬁeniem z Urugwajem, które pozwoliło mu na
zdobycie nagrody im. Puskása. Mało tego, wielu uważa, że jest to najpiękniej zdobyta
bramka w historii ﬁnałów mistrzostw świata. Jak wyliczyła FIFA, James uderzał
z odległości 25 metrów od bramki, a sama piłka leciała z prędkością 72 km/h.
„Z pewnością jest to wspaniały gol, który dał nam wiele radości. (…) Przy tym traﬁeniu
odwrócił się i osiągnął kąt, którego nikt inny nie byłby w stanie. Pokazał niesamowitą
technikę, to coś wyjątkowego móc widzieć ten gol Jamesa”, powiedział Cristian Zapata,
stoper reprezentacji Kolumbii. Zresztą sam zawodnik słynie ze strzelania „tylko ładnych
goli”. Warto wspomnieć, że jego chilenie w starciu z Betisem w kampanii 2015/2016
została wybrana golem sezonu w La Liga. Sam zawodnik nosi imię na cześć Jamesa
Bonda. (Bond z 1991 roku był grany przez Timothy’ego Daltona). Rodríguez będąc
dzieckiem był zafascynowany japońskim serialem animowanym „Kapitan Jastrząb”,
z czasem największą radość zaczęła sprawiać mu piłka nożna, a jego idolem stał się
późniejszy kolega z drużyny, Cristiano Ronaldo. Poza futbolem bardzo lubi koszykówkę.
Jego ulubionym zawodnikiem jest LeBron James. Co ciekawe James jest pierwszym
aktywnym piłkarzem, który uruchamia własną kryptowalutę. JR10 Token traﬁ do
sprzedaży 12 czerwca. „Teraz przybywam na zupełnie inny obszar i przynoszę każdemu
zupełnie nowego mnie”, powiedział James podczas prezentacji w Berlinie. 2018 rok
potwierdzi, że złe jest miłego początkiem? W ostatnim sezonie w Realu Madryt, James
cierpiał na brak występów. Początki wypożyczenia w Bayernie również nie szły się po
jego myśli, a na to wszystko nałożył się rozwód. Obecny rok jest zupełnym
przeciwieństwem poprzednich kilkunastu miesięcy. Choć włodarze Bayernu mieli czas
na podjęcie decyzji o wykupie Kolumbijczyka do końca przyszłego sezonu, to zrobili to
już teraz i zapłacą za niego 42 miliony euro. Na ten moment wszystko układa się
idealnie, reszta jest już tylko w głowie i w… nogach Jamesa.

Trener

Kapitan

Radamel Falcao

José Néstor Pékerman
Ze względu na poważną kontuzję kolana musiał
zakończyć swoją karierę piłkarską w wieku 28 lat.
Później dorabiał między innymi jako taksówkarz. Na
początku lat 90-tych przejął młodzieżową kadrę
Argentyny. Decyzja ta nie przeszła bez echa z racji
jeszcze nikłego doświadczenia Pékermana. Szybko
pokazał, że zasłużył na tę posadę wygrywając
trzykrotnie Mistrzostwo Świata U-21. Obecnie jest
selekcjonerem reprezentacji Kolumbii. Pomógł on
Kolumbijczykom wrócić do ﬁnałów MŚ po szesnastu
latach. Ma doskonałe podejście do swoich zawodników,
co potwierdza chociażby wystawienie podczas
Mundialu w 2014 roku Faryda Mondragóna. Wówczas bramkarz miał 43 lata, co
uczyniło go najstarszym zawodnikiem grającym w tych rozgrywkach. Sam
Mondragón przyznał po meczu, że m.in. ze względu na Pékermana nie zawiesił
jeszcze butów na kołku. Selekcjoner pozwolił golkiperowi pobić rekord wpuszczając
go na boisko pomimo, że ten lata świetności miał już dawno za sobą.

R a d a m e l Fa l c a o s w ó j p i e r w s z y
profesjonalny kontrakt podpisał
w wieku zaledwie trzynastu lat tym
samym stając się najmłodszym
debiutantem w historii kolumbijskiej
piłki. Cztery lata później wypatrzyli go
włodarze z Buenos Aires. Swojej sile
ataku zawdzięcza pseudonim El Tigre.
Podczas transferu do Monaco
Radamel wyjawił, że jego wielkim
idolem był Henry. Bardzo dużą rolę w jego życiu odgrywa
wiara. Jest liderem młodzieżowych grup religijnych oraz
zainwestował sporą sumę w pomoc dzieciom znajdującym
się w trudnej sytuacji. Swoją żonę, piosenkarkę Lorelei
Taron, poznał właśnie w kościele w Buenos Aires. Co jednak
robiłby Falcao, gdyby nie został piłkarzem? Zanim wstąpił
do szkółki River, rozpoczął studia dziennikarskie.
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Japonia

Япония

Nihon Sakkā Kyōkai
Rok założenia federacji: 1893
Ranking Fifa: 61
4-2-3-1

9
Okazaki

14

4

Inui

Honda

いざ「闘え」、サムライブルー！
To czas do walki, niebieski Samuraj!

10

Sukcesy Reprezentacji

Kagawa

7

17

Shibasaki

Hasebe

5

19

Nagatomo

Sakai

20

22

Makino

Yoshida

1
Kawashima

MOCNE STRONY
Nieprzewidywalność
Kagawa, Honda, z drugiej strony Inui czy Shibasaki. To
wszystko zawodnicy, którzy wielokrotnie udowadniali
swoją przydatność. Dynamika, nieszablonowość
i potężne, mierzone uderzenie z dystansu. Tego
Japończykom nie brakuje.

Pozycja outsidera
Kolumbia, Polska, Senegal - to te trzy drużyny mają
walczyć o awans z grupy H. Notowania Japonii są
stosunkowo najniższe i to może okazać się ich dużym
atutem. Podopieczni Akiry Nishino niczego nie muszą,
oni po prostu mogą.

SŁABE STRONY
Warunki ﬁzyczne
Nie jest to niestety stereotyp - Japonia nie należy do
najwyższych reprezentacji na mundialu. Ośmiu
zawodników z pola ma minimum 180 centymetrów
wzrostu. Najwyższy w składzie Maya Yoshida mierzy
„zaledwie” 189 cm. Średnia składu to natomiast to 178,8
cm.
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Brak wypracowanych założeń

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: brak
Puchar Azji: 1992, 2000, 2004, 2011
Finał PA: brak
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: brak
Występy na MŚ: 6

Ciekawostki
Herbata kojarzy nam się głównie z Chinami za sprawą ogromnych
upraw takich gatunków jak Yunan czy Oolong. Nie bez przyczyny to
właśnie ten kraj jest herbacianą „stolicą”. Ten napój jest również bardzo
popularny i ważny w Japonii. Kraj Kwitnącej Wiśni bryluje jeśli chodzi o
zieloną herbatę, która właśnie tam jest zdecydowanie najlepsza. Nie
słyszeliście o senchy, gyokuro czy matchy? Warto nadrobić zaległości!
Ten drugi gatunek potraﬁ być wyjątkowo kosztowny i jest zdecydowanie
najdroższym w kraju (650$/kg wg Czajnikowy.pl). Z herbatą w Japonii
wiąże się cała ceremonia, nawet mimo tego, że piją jej bardzo dużo.
Najbardziej osobliwa jest matcha. W wielu krajach herbatę się słodzi, w
Japonii zdecydowanie nie, ale za to... dodaje się herbatę do słodyczy.
Matcha to bardzo drobno zmielona zielona herbata, w zasadzie na sam
pył. Po zmieszaniu z batonami, czekoladą czy innymi słodkościami daje
ciekawy efekt, za którym przepadają Japończycy. Wejść do japońskiego
sklepu i nie natknąć się na te smakołyki jest nie lada wyczynem. Matcha
dodawana jest w zasadzie do wszystkiego co się tylko da...

Dopiero w kwietniu z reprezentacją Japonii pożegnał się
selekcjoner, Vahid Halilhodzić. Akira Nishino miał bardzo
mało czasu na wypracowanie nowego stylu, koncepcji
gry zespołu. Do tej pory nie wiemy jaką taktyką grać
będzie Japonia.

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : xD

Najwięcej występów:
Yasuhito Endō (152 występy)

Najwięcej występów na MŚ: Hidetoshi Nakata
(10 występów na MŚ: 1998, 2002, 2006)

Najwyższa wygrana w historii: 15:0 z Filipinami (1967) | Najwyższa porażka w historii : 2:15 z Filipinami (1917)
Krystian Porębski

Z

Przyczajony ninja, ukryty samuraj

awirowania na ławkach trenerskich na pewno będą
jednym z motywów przewodnich rosyjskiego mundialu.
Swoją cegiełkę dołożyła do tego Japonia, która zwolniła
Vahida Halihodzicia - Bośniaka, który poprowadził
drużynę do awansu na mistrzostwa.

Jego miejsce w kadrze zajął Akira Nishino - dla europejskich fanów
postać zupełnie anonimowa. Zapewne niejeden domorosły ekspert
futbolowy musiał użyć google’a aby odkryć kim jest ten pan.
Japońska federacja postawiła na swojego człowieka, gościa, który
zjednoczy reprezentacje, będzie mógł skorzystać z najlepszych.
Bośniacki selekcjoner miał swoje zdanie, charakter i m.in. przez to
mógł stracić największe gwiazdy - do tego nikt w Japonii nie chciał
dopuścić. Dzięki Nishino w reprezentacji jest choćby Keisuke Honda
- co w końcowym okresie dowodzenia przez Halihodzicia nie było
wcale takie pewne. A jak ważnym ogniwem jest były zawodnik
Milanu czy CSKA, chyba nie trzeba tłumaczyć.
Japonia wobec problemów jakie ją trapią na pewno nie
będzie faworytem grupy. Ba - jak na samym początku naszego
wprowadzenia do reprezentacji napisaliśmy, jedną z największych
wad tej kadry jest zamieszanie. Z drugiej jednak strony, nikt
reprezentantów z kraju Kwitnącej Wiśni nie traktuje poważnie.
Kolumbia, Polska czy Senegal to ekipy mające po pierwsze większe
gwiazdy, po drugie selekcjonerów, którzy mogą od dłuższego czasu
wprowadzać swoją wizję, po trzecie dysponują równiejszymi
zespołami. Paradoksalnie własnie ta pozycja outsidera może być
dużym atutem Japończyków. Nikt nie spodziewa się po nich
sensacyjnych wyników - mają tu być statystami, którzy
w najlepszym wypadku urwą jednemu z przeciwników punkty.

Jeżeli jednak któr ykolwiek z r ywali zlekceważy
Japończyków, może srogo za to przypłacić. Japończycy są
dynamiczni, nieustępliwi, to po prostu bardzo niewygodny rywal.
Choć ustępują warunkami ﬁzycznymi, potraﬁą to nadrobić
pracowitością. No i przede wszystkim - za sprawą Shibasakiego,
Kagawy czy Hondy, trzeba uważać przed polem karnym. Kilku
zawodników ma potężne uderzenie z dystansu, potraﬁą również
zrobić użytek ze stałych fragmentów gry. Trudno nazwać to tajną
bronią, ale na pewno jest jedną z najważniejszych sił tej
reprezentacji.
Nie sposób pominąć również wątku hiszpańskiego.
Niezwykłą popularnością cieszą się zawodnicy japońscy, którzy
reprezentują barwy klubów z Półwyspu Iberyjskiego. Mowa
oczywiście o Takashim Inuim oraz Gaku Shibasakim. Kto by się
spodziewał, ze w Japonii pojawią się fani Eibar czy Getafe? Dla
klubów z niewielkich miejscowości te transfery były nie tylko
świetnym zabiegiem marketingowym, ale i spor towym.
Spodziewamy się, że zarówno Gaku jak i Takashi znajdą miejsce
w pierwszej jedenastce selekcjonera Nishino.
Trójka czy czwórka? Nad tym nadal zastanawia się
selekcjoner reprezentacji. Czasu miał niezwykle mało, a w tym
krótkim okresie sprawdził kilka wariantów taktycznych. Eksperci
nie są zgodni co do tego jak Japonia powinna pokazać się na
mundialu. I to właśnie jest ich siła. Nieprzewidywalność.
Reprezentacja kraju Kwitnącej Wiśni jest niczym przyczajony ninja
- do końca nie wiemy czego i kiedy się spodziewać. Waleczność,
dynamika, pracowitość - tyle mogą dać od siebie podopieczni
Nishino. Czy to wystarczy do awansu? Wątpliwe, ale nie niemożliwe.

Mundial 2014
Faza Grupowa
Grupa C
WKS - Japonia 2:1 (15.06)
Japonia - Grecja 0:0 (20.06)
Japonia - Kolumbia 1:4 (24.06)
Japonia zajęła 4. miejsce w grupie

Sparingi w 2018

Japonia - Singapur 0:0 (16.06.2015)
Japonia - Kambodża 3:0 (03.09.2015)
Afganistan - Japonia 0:6 (08.09.2015)
Syria - Japonia 0:3 (08.10.2015)
Singapur - Japonia 0:3 (12.11.2015)
Kambodża - Japonia 0:2 (17.11.2015)
Japonia - Afganistan 5:0 (24.03.2016)
Japonia - Syria 5:0 (29.03.2016)
Japonia - ZEA 1:2 (01.09.2016)
Tajlandia - Japonia 0:2 (06.09.2016)
Japonia - Irak 2:1 (06.10.2016)
Australia - Japonia 1:1 (11.10.2016)
Japonia - Arabia Saudyjska 2:1 (15.11.2016)
ZEA - Japonia 0:2 (23.03.2017)
Japonia - Tajlandia 4:0 (28.03.2017)
Irak - Japonia 1:1 (13.06.2017)
Japonia - Australia 2:0 (31.08.2017)
Arabia Saudyjska - Japonia 1:0 (05.09.2017)
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Japonia - Mali 1:1 (23.03)
Ukraina - Japonia 2:1 (27.03)
Japonia - Ghana 0:2 (30.05)
Szwajcaria - Japonia 2:0 (08.06)
Japonia - Paragwaj 4:2 (12.06)

Eliminacje do MŚ 2018
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JAPONIA

KADRA NA MUNDIAL 2018

Kazań

Jekaterynburg

Sarańsk
Wołgograd

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Eiji Kawashima

BR

35

FC Metz

84 (2008)

2010, 2014

12

Masaaki Higashiguchi

BR

32

Gamba Osaka

4 (2015)

brak

23

Kosuke Nakamura

BR

23

Kashiwa Reysol

3 (2017)

brak

6

Wataru Endo

PO/ŚO

25

Urawa Reds

11 (2015)

brak

19

Hiroki Sakai

PO

28

Olympique Marsylia

43 (2012)

2014

21

Gotoku Sakai

PO

27

HSV

40 (2012)

2014

2

Naomichi Ueda

ŚO

23

Kashima Anthlers

3 (2017)

brak

3

Gen Shoji

ŚO

25

Kashima Anthlers

11 (2015)

brak

20

Tomoaki Makino

ŚO

31

Urawa Reds

32 (2010)

brak

22

Maya Yoshida

ŚO

29

Southampton

82 (2010)

2014

5

Yuto Nagatomo

LO

31

Galatasaray

105 (2008)

2010,2014

16

Hotaru Yamaguchi

DP

27

Cerezo Osaka

41 (2013)

2014

17

Makoto Hasebe

DP

34

Eintracht Frankfurt

110 (2006)

2010,2014

7

Gaku Shibasaki

ŚP

26

Getafe

18 (2014)

brak

18

Ryota Oshima

ŚP

25

Kawasaki Frontale

5 (2016)

brak

4

Keisuke Honda

OP

32

Pachuca

95 (2008)

2010,2014

10

Shinji Kagawa

OP

29

Borussia Dortmund

92 (2008)

2014

8

Genki Haraguchi

LN/PN

27

Fortuna Düsseldorf

32 (2011)

brak

11

Takashi Usami

LN

26

Fortuna Düsseldorf

23 (2015)

brak

14

Takashi Inui

LN

29

Eibar

27 (2009)

brak

9

Shinji Okazaki

ŚN

32

Leicester

113 (2008)

2010,2014

13

Yoshinori Muto

ŚN

25

Mainz

23 (2014)

brak

15

Yuya Osako

ŚN/PN

28

1.FC Köln

28 (2013)

2014
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

28

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Shinji Kagawa
Choć Japonia ma w swojej kadrze przynajmniej kilku zawodników z nazwiskiem, nie
mieliśmy żadnych wątpliwości kto zasługuje na miano numeru jeden. Shinji Kagawa
przez lata zbudował sobie taką pozycję, iż raczej nikt nie powinien się nawet zawahać
i w takim właśnie momencie wskazać na zawodnika Borussii Dortmund. Nawet mimo
tego, że najlepsze lata Japończyk wydaje się mieć za sobą. Po odejściu z niemieckiego
zespołu do Manchesteru United spuścił nieco z tonu. Ubiegły sezon był już niezły Japończyk w rok zgromadził sześć goli i siedem asyst. Przyczyn jego „odrodzenia”
eksperci doszukują się w osobie byłego już trenera Borussii - Petera Stögera.
Szkoleniowiec okazał mu należyte zaufanie, ustawił go na jego ulubionej pozycji i... to
wystarczyło. Kagawa jest zawodnikiem, który potrzebuje wsparcia od trenera, uwielbia
być liderem drużyny, a nie tylko jednym z wielu. Dlatego jest tak ważny dla
reprezentacji, w której na próżno szukać kogoś, kto prezentowałby więcej jakości
piłkarskiej od niego. Co jest głównymi atutami Shinjiego Kagawy? Zawodnik z Kraju
Kwitnącej Wiśni przede wszystkim znakomicie utrzymuje się przy piłce. Jest świetnym
kreatorem, który prowadzi grę, dyktuje jej tempo. Wie kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić
- choć trzeba przyznać, że jest usposobiony przede wszystkim ofensywnie, na próżno
spodziewać się po nim spowalniania gry. Kagawa dysponuje świetnym dryblingiem,
dobrym długim podaniem, do tego jest bardzo dynamiczny. Lubi korzystać z wolnej roli
na boisku, jeżeli taką otrzyma od trenera. Potraﬁ znaleźć sobie miejsce na boisku, pójść
za akcją, pełniąc czasami rolę podobną do cofniętego napastnika, wchodzącego w pole
karne w drugim tempie totalnie myląc defensywę rywali. Właśnie w ten sposób Shinji w
latach świetności często zdobywał swoje traﬁenia. Podobnie jak Keisuke Honda czy
Gaku Shibasaki dysponuje również mocnym uderzeniem. I choć jest naprawdę
wirtuozem w tym gronie, to mimo tego daje z siebie na boisku dużo. Oczywiście wkład w
defensywę jest jego bolączką i czasami drużyna płaci za to dużą cenę, jednak Kagawa w
każdym spotkaniu pokonuje sporą ilość kilometrów, podobnie zresztą jak reszta
pracowitych Japończyków. To może przełożyć się na przynajmniej mały sukces
reprezentacji prowadzonej przez Akirę Nishino, która potrzebuje bardzo lidera - Kagawy.

Trener

Największe zaskcozenie

Gaku Shibasaki

Akira Nishino
Trener - ratownik, który ma posprzątać po swoim
poprzedniku, Vahidzie Halihodziciu. W Japonii
niezwykle szanowany, kojarzony głównie
z Gambą Osaka, którą prowadził prawie przez 10
lat. Z Japońskim klubem sięgnął m.in. po
mistrzostwo kraju oraz wygrał Azjatycką Ligę
Mistrzów. Od 2016 roku współpracował z japońską
federacją jako dyrektor sportowy, a w momencie
kiedy trzeba było na kilka miesięcy przed
mundialem wybrać nowego szkoleniowcawybór wydawał się być oczywisty. Nishino jest
trenerem, który nie trzyma się utartych schematów. Nadal nie wiemy
w jakiej formacji wyjdzie Japonia - testowane były ustawienia zarówno
w trójką jak i czwórką obrońców. Do tego Akira Nishino ma bardzo dobry
wpływ na swoich podopiecznych. Pod wodza Japończyka atmosfera
w kadrze znacznie się poprawiła.

Okazaki, Honda czy Yoshida - oni
mogli znaleźć się w tym miejscu, ale że
jest w Japonii nasz „ziomek” - to
właśnie na niego postawiliśmy. Gaku
ma za sobą niezły sezon w barwach
Getafe, dla którego strzelił jednego gola
- ale za to jakiego! Jego uderzenie
sprzed pola karnego z początku
sezonu przeciwko Barcelonie
zapewnie śni się do dzisiaj ter
Stegenowi. Shibasaki jest szybki, ma w nodze prawdziwą
petardę, a do tego całkiem nieźle radzi sobie z mijaniem
rywali. Ma duży wkład w defensywę, w której pracuje bez
przerwy, lubi utrzymywać się przy piłce - natomiast nie jest
jednak wirtuozem rozegrania. Słabo radzi sobie również
w pojedynkach o górne piłki. Tak czy siak - może zaskoczyć
i powinien być ważnym ogniwem kadry Japonii.
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Polska

Польша

Polski Związek Piłki Nożnej
Rok założenia federacji: 1919
Ranking Fifa: 8
5-2-1-2

9

7

Lewandowski

Milik

POLSKA DAWAJ!

11

Sukcesy Reprezentacji

Grosicki

10

19

Krychowiak

Zieliński

13

16

Rybus

Błaszczykowski

2

5

20

Pazdan

Bednarek

Piszczek

1
Szczęsny

MOCNE STRONY
Bramka
Co by się nie działo, możemy być pewni, że
mamy trzech bramkarzy na naprawdę
znakomitym poziomie.

Kapitan
Jeśli komuś mamy powierzyć swoje
szanse na tym mundialu, to tą osobą jest
z pewnością Robert Lewandowski.

SŁABE STRONY
Defensywa
Pod nieobecność Kamila Glika, Polacy
mogą poważnie martwić się o postawę
obrońców.
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Ławka rezerwowych
Dysproporcja między umiejętnościami,
potencjałem i doświadczeniem pierwszej
„11”, a zawodnikami, którzy siedzą na ławce,
jest bardzo duża.
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: 1974, 1982
Półﬁnał MŚ: brak
Mistrzostwo Europy: brak
Finał ME: brak
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: 1972
Występy na MŚ: 8

Ciekawostki
Żeby znaleźć ciekawostki o Polsce, których możemy nie znać, warto
wybrać się… poza granice naszego kraju. Na przykład do Argentyny,
gdzie 8 czerwca każdego roku obchodzi się Dzień Polaka (inaczej zwany
Dniem Osadnika Polskiego). Święto to, ustanowione w 1995 roku,
upamiętniać ma pierwszych Polaków przybyłych do tamtego kraju pod
koniec XIX wieku. Do podróży zachęcały wówczas m.in. niemieckie
biura turystyczne (Polska w tamtym czasie znajdowała się jeszcze pod
zaborami). To wszystko sprawiło, że do Argentyny wybrały się tysiące
polskich osadników, którzy osiedli głównie wokół miast Apostoles
i Azara. Wkrótce jednak zaczęli oni – jako że nie znali języka
hiszpańskiego – osiedlać się w założonych przez siebie wioskach.
Nazwy Racławice, Wieliczka czy Jasna Góra nie były wówczas
w Argentynie rzadkością. Jednym z najsłynniejszych Polaków, którzy
tam wówczas traﬁli, był Jan (Juan) Szychowski, który w okolicy swojego
domu założył plantację yerba-mate. Istnieje ona do dziś, pozostając
drugą największą w kraju. Dziś liczbę potomków tamtych osadników
szacuje się w Argentynie na kilkaset tysięcy osób.

Opracowanie : Sebastian Warzecha

Najwięcej występów:
Michał Żewłakow (102 występy)

Najwięcej występów na MŚ: Władysław Żmuda
(21 występów na MŚ: 1974, 1978, 1982, 198)

Najwyższa wygrana w historii: 10:0 z San Marino (2009) | Najwyższa porażka w historii : 0:8 z Danią (1948)
Sebastian Warzecha

Ż

Nieprzewidywalni

yjemy w kraju, w którym każdy jest ekspertem
piłkarskim. Ponad 38 milionów ekspertów zaczęło
debatować jak wielkie szanse ma reprezentacja Polski na
nadchodzących mistrzostwach świata. Problem w tym,
że nie umiemy wypracować wspólnego zdania...

Jedni twierdzą, że odpadniemy w grupie, inni mówią, że 1/8 to nasz
suﬁt, a traﬁą się i tacy, którzy wręczą nam medal. Podobnie poza
granicami naszego kraju. Całkiem niedawno ESPN ocenił szanse
Polski. Postawił na ćwierćﬁnał. Ostatnio zrobili to też eksperci,
których o ocenę poprosił magazyn Sports Illustrated – należący do
grona najbardziej renomowanych na świecie. Efekt? Jeden na
czterech dał nam 1/8. Trzech (w tym m.in. Jonathan Wilson)
wskazało, że nie przebrniemy fazy grupowej. Gdyby pytać
odpowiednio długo, ktoś wysłałby nas do strefy medalowej.
Po co ta wyliczanka? Żeby uświadomić sobie kluczową dla
oceny szans naszej reprezentacji rzecz: że nie da się ich ocenić. Nie
jesteśmy Hiszpanią, Niemcami czy Brazylią, które zawsze należą do
faworytów, choćby okoliczności świadczyły przeciwko nim. Nie
jesteśmy też Arabią Saudyjską czy Panamą, dla których każdy punkt
będzie sukcesem. Nasz poziom to ekipy, które mamy w grupie –
Senegal, Japonia i Kolumbia. Druga liga, ale z potencjałem na
wystrzelenie wyżej. Z każdą z tych drużyn możemy wygrać i z każdą
możemy przegrać. Jeśli traﬁmy z formą na dany mecz, jesteśmy w
stanie – patrzcie na ostatnie spotkania z Niemcami – sprawić
niespodziankę w starciach z wyżej notowanymi rywalami.
Zresztą, całkiem niedawno nawet Robert Lewandowski
powiedział, że nie jesteśmy faworytem naszej grupy, jako takiego
wskazując Kolumbię. Drugie miejsce i wyjście z grupy – to ma być

nasz cel. Szczególnie teraz, kiedy Kamil Glik nabawił się kontuzji
i nasza linia obrony z konieczności wyglądać będzie inaczej niż to
sobie wszyscy założyli.
Skoro o tym, to podstawowe pytanie brzmi: 3-5-2 czy 4-4-2?
A może 4-5-1? Każdy z tych wariantów wydaje się równie
prawdopodobny, choć my zdecydowaliśmy się zestawić naszą kadrę
w pierwszym z nich. Pewni byliśmy tylko dwóch zawodników na
skrajnych pozycjach – Szczęsnego i Lewandowskiego. Reszta to tak
naprawdę loteria. Bo nie wykluczamy Bereszyńskiego na którymś
wahadle, Milika w roli „fałszywego skrzydłowego” czy nawet zdjęcia
go z boiska kosztem Linetty’ego z ustawieniem Zielińskiego
bezpośrednio za plecami Lewego, co pomogłoby lepiej zabezpieczyć
tyły. A w odwodzie pozostaje przecież choćby Góralski, czyli
człowiek, który sprawdza się bardzo dobrze w destrukcji i może
okazać się przydatny, gdy trzeba będzie bronić. Co jeszcze?
Wstawiliśmy do składu Bednarka, ale przecież dużo większym
doświadczeniem w kadrze dysponuje Cionek, który mógłby równie
dobrze zmienić Pazdana, bo ten – tak to wyglądało – średnio czuł się
w ustawieniu z trójką obrońców. Trochę tego jest, prawda?
Ale to bardzo dobrze – Nawałka i spółka spokojnie pracują,
a tymczasem rywale muszą głowić się, który z wariantów wybierze
selekcjoner na każdy z meczów. Nowe ustawienie pozwoliło naszej
kadrze stać się bardziej elastyczną i zaskakiwać rywali, podobnie jak
nazwiska, które znalazły się w gronie 23 wybrańców. To nie jest
drużyna przewidywalna tak, jak konferencje prasowe jej trenera.
To właśnie ta nieprzewidywalność może stać się na tym
turnieju naszą najgroźniejszą bronią. Oby tylko nie była to broń
obosieczna.

Mundial 2006
Faza Grupowa
GRUPA A
0:2 Ekwador (Gelsenkirchen, 09.06.)
0:1 Niemcy (Dortmund, 14.06.)
2:1 Kostaryka (Hanower, 20.06.)
Polska zajęła 3. miejsce w grupie

Sparingi w 2018

Eliminacje do MŚ 2018
Kazachstan – Polska 2:2 (04.09.2016)
Polska – Dania 3:2 (08.10.2016)
Polska – Armenia 2:1 (11.10.2016)
Rumunia – Polska 0:3 (11.11.2016)
Czarnogóra – Polska 1:2 (26.03.2017)
Polska – Rumunia 3:1 (10.06.2017)
Dania – Polska 4:0 (01.09.2017)
Polska – Kazachstan 3:0 (04.09.2017)
Armenia – Polska 1:6 (05.10.2017)
Polska – Czarnogóra 4:2 (08.10.2017)

159

Polska – Nigeria 0:1 (23.03.)
Polska – Korea Południa 3:2 (27.03.)
Polska – Chile 2:2 (08.06.)
Polska – Litwa 4:0 (12.06.)
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POLSKA

KADRA NA MUNDIAL 2018

Moskwa

Kazań
Wołgograd

Soczi

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Wojciech Szczęsny

BR

28

Juventus

33 (2009)

brak

12

Bartosz Białkowski

BR

30

Ipswich Town

1 (2018)

brak

22

Łukasz Fabiański

BR

33

Swansea City

43 (2006)

2006

18

Bartosz Bereszyński

PO

25

Sampdoria

6 (2013)

brak

20

Łukasz Piszczek

PO

33

Borussia Dortmund

61 (2007)

brak

2

Michał Pazdan

ŚO

30

Legia Warszawa

31 (2007)

brak

4

Thiago Cionek

ŚO

32

SPAL

17 (2014)

brak

5

Jan Bednarek

ŚO

22

Southampton

1 (2017)

brak

15

Kamil Glik

SO

30

AS Monaco

58 (2010)

brak

3

Artur Jędrzejczyk

LO

30

Legia Warszawa

35 (2010)

brak

13

Maciej Rybus

LO/LN

28

Lokomotiw Moskwa

49 (2009)

brak

6

Jacek Góralski

DP

25

Łudogorec Razgrad

3 (2016)

brak

10

Grzegorz Krychowiak

DP

28

WBA

49 (2008)

brak

8

Karol Linetty

ŚP

23

Sampdoria

19 (2014)

brak

19

Piotr Zieliński

ŚP/OP

24

Napoli

31 (2013)

brak

16

Jakub Błaszczykowski

PN

32

VfL Wolfsburg

97 (2006)

brak

17

Sławomir Peszko

PN

33

Lechia Gdańsk

43 (2008)

brak

11

Kamil Grosicki

LN

30

Hull City

56 (2008)

brak

21

Rafał Kurzawa

LN

25

Górnik Zabrze

3 (2017)

brak

7

Arkadiusz Milik

ŚN

24

Napoli

38 (2012)

brak

9

Robert Lewandowski

ŚN

29

Bayern Monachium

93 (2008)

brak

14

Łukasz Teodorczyk

ŚN

27

Anderlecht

15 (2013)

brak

23

Dawid Kownacki

ŚN

21

Sampdoria

1 (2018)

brak
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

28,3

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Robert Lewandowski
O Robercie Lewandowskim napisano już niemal wszystko. Podliczono też każdą
możliwą statystykę. Wiemy, ile strzelił bramek w całej karierze, ile w rozbiciu na
poszczególne kluby, ile goli zdobył lewą nogą, ile prawą, ile głową, a ile pozostałymi
częściami ciała. Znamy wzrost, wagę, a nawet wiemy, jak próbuje zgolić każdy włos na
twarzy. Dawno w niepamięć odeszły czasy, gdy mówiło i pisało się, że „dla Niemców
umie strzelać, a w reprezentacji nic”. W eliminacjach do tegorocznych mistrzostw
świata zdobył 16 bramek, został królem strzelców i niemal w pojedynkę doprowadził
Polaków do rosyjskiego turnieju. Bez jego goli i asyst mielibyśmy 14 punktów mniej!
Paradoksalnie jednak, na rozgrywanych dwa lata wcześniej mistrzostwach Europy,
Lewandowski traﬁł do siatki zaledwie raz w pięciu meczach. I to w spotkaniu
z Portugalią, tym, które ostatecznie przegraliśmy. Tam był jednak nieustannie
pilnowany, często przez więcej niż jednego rywala. Musimy się spodziewać, że w Rosji
będzie identycznie. To znów, paradoksalnie, jeszcze zwiększa wagę posiadania
Lewandowskiego – jeśli to do niego doskoczy kilku rywali, miejsce dostaną inni
kadrowicze. Kamil Grosicki czy Arkadiusz Milik są w stanie wykorzystać dobre podanie,
potraﬁą też w pojedynkę wykreować sobie sytuację. Oceniając postawę kapitana
reprezentacji na mundialu nie powinniśmy więc zaglądać tylko w klasyﬁkację
kanadyjską, a analizować całokształt jego gry. Jedyne, co może martwić, to zamieszanie
wokół (możliwego) transferu Polaka. Bo przygotowanie ﬁzyczne, zdrowie, forma
i determinacja będą z nim zawsze. Natomiast jak wielkim profesjonalistą Lewy by nie
był, trudno wyrzucić tak ważną sprawę z głowy, nawet na czas mistrzostw świata.
Niezależnie od ostatecznego rozwiązania – w trakcie mistrzostw będzie atakować nas
milion plotek dotyczących polskiego napastnika. Kluczem jest, by to wszystko działo się
obok niego. „W ogóle o tym nie myślę. Nie zajmuję się tym. Dla mnie najbliższa
przyszłość to mistrzostwa świata, w spekulacjach co do transferów mam
doświadczenie z każdego lata. Nauczyłem się sobie z tym radzić. Czasami sprawia to, że
jest się jeszcze bardziej zmobilizowanym i skoncentrowanym” mówił niedawno
Lewandowski w wywiadzie dla Sportowych Faktów. Tego się trzymajmy.

Trener

Młody wilk

Jan Bednarek

Adam Nawałka
Choć od czasów jego piłkarskiej kariery w Wiśle upłynęło
dużo wody, to właśnie Adam Nawałka jest najbardziej
doświadczoną „mundialowo” osobą w kadrze, choć na
mistrzostwach wystąpił tylko raz – w feralnym dla
Polski roku 1978. Teraz, po 40 latach, powraca na
największą z piłkarskich imprez, jednak już w zupełnie
innej roli. Z kadrą na mistrzostwach zdążył zagościć, tyle
że tych Europy. Nie tylko w roku 2016, ale i osiem lat
wcześniej, w trakcie debiutu Polaków na Euro. Był
wówczas asystentem Leo Benhakkera, który po latach
mówił o Nawałce dla Polska The Times: „Praca
z Adamem była przyjemnością. Pokazał mi, jak bardzo
zna się na piłce, czuje futbol. Spodobał mi się jego sposób zarządzania ludźmi,
charakter”. To właśnie cechy, o których wspomina Holender, są kluczem do sukcesów
Nawałki. Dzięki nim radził sobie w Wiśle Kraków czy Górniku Zabrze i – gdy przyszedł
czas na większe wyzwania – kompletnie odmienił reprezentację Polski, rozbitą po
kadencji Waldemara Fornalika.

Kilka miesięcy temu wydawało się, że
Jan Bednarek jest stracony dla
reprezentacji. Zbyt często nie zasiadał
nawet na ławce Southampton. 22latek, który do Anglii traﬁł z Lecha
Poznań, cierpliwie czekał jednak na
swoją szansę. Ta przyszła, gdy Jack
Stephens pauzował za czerwoną
kartkę. Mark Hughes, który w klubie
pojawił się w marcu, zdecydował się
postawić na Polaka w meczu z Chelsea. Mimo porażki
został uznany jednym z najlepszych zawodników
spotkania, w dużej mierze dzięki strzelonej bramce. Od
tamtego momentu rozpoczął się wzlot młodego Polaka,
który został wybrany zawodnikiem maja przez kibiców
swojego zespołu. Jeśli na mundialu zabraknie Glika, to
i w reprezentacji może rozpocząć się czas Jana Bednarka.
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Senegal

Сенегал

Fédération Sénégalaise de Football
Rok założenia federacji: 1893
Ranking Fifa: 27
4-3-3

7
Sow

10

20

Mané

Keita Baldé

5

17

Gueye

Ndiaye

2

8

12

Kouyaté

Sabaly

6

3
Koulibaly

1
Diallo

MOCNE STRONY
Świetne wyniki
Pod wodzą obecnego trenera Senegal przegrał tylko trzy
razy w ciągu ostatnich trzech lat, a w eliminacjach do
Mistrzostw Świata nie schodzili z boiska jako pokonani
ani razu.

Solidny środek pola
Trzech zawodników regularnie występujących w Premier
League, w odwodzie dwa solidne nazwiska
z Championship. Na papierze formacja łącząca ofensywę
i defensywę wygląda naprawdę imponująco.

SŁABE STRONY
Niewielkie doświadczenie
To dopiero drugi występ na Mistrzostwach Świata dla
Senegalu. Żaden z zawodników obecnej kadry nie
znajdował się w składzie 16 lat temu, zatem występy na
takim szczeblu to dla tych piłkarzy nowość.

Obsada bramki
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Nie ma niemożliwego dla Senegalu

Sukcesy Reprezentacji

Ciss

Sané

IMPOSSIBLE N'EST PAS SÉNÉGALAIS

Mistrzostwo Świata: brak
Finał MŚ: brak
Brąz MŚ: brak
Półﬁnał MŚ: brak
Puchar Narodów Afryki: brak
Finał PNA: 2002
Puchar Konfederacji: brak
Igrzyska Olimpijskie: brak
Występy na MŚ: 2

Ciekawostki
Piłka nożna to w Senegalu naprawdę poważna sprawa. Czy to oznacza,
że to jest sport narodowy? Zdecydowanie nie. Najważniejszą dyscypliną
w kraju jest „Laamb”, czyli senegalskie zapasy. Sport ten związany jest
z porą deszczową i żniwami. Arena walki jest w kształcie koła, a celem
nadrzędnym jest klasycznie rzucenie przeciwnika na ziemię. Co
najmniej równie ważnym elementem co same walki jest etap
przygotowań. Każdy zawodnik ma swojego szamana, który tworzy
podopiecznemu konkretne mieszanki ziół, mające zapewnić
wojownikowi dobrą energię. Wielu uczestników ma też swoje rytuały,
które mają pomóc im wygrać, a zakopywanie przedmiotów, żucie
patyków czy poświęcanie zwierząt są tam elementem integralnym.
Zwycięzcy mogą liczyć nie tylko na wieczną chwałę i splendor, ale
przede wszystkim na pieniądze, których nie zarobią nigdzie indziej
w Senegalu. Kwoty w rejonach setek tysięcy dolarów są absurdalne dla
przeciętnego mieszkańca, jednak dla najlepszych to codzienność.

Numerem jeden senegalskiej bramki jest zawodnik
grający na co dzień w Gwinei. Nie trzeba chyba dodawać,
która formacja „Lwów Terangi” jest najsłabsza.

Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Opracowanie : Błażej Jachimski

Najwięcej występów:
Henri Camara (99 występów)

Najwięcej goli:
Henri Camara (29 bramek w 99 występach)

Najwyższa wygrana w historii: 7:0 z Mauritiusem (2010) | Najwyższa porażka w historii : 0:11 z Czechosłowacją (1966)
Błażej Jachimski

J

Lwy gotowe na żer

eżeli ktokolwiek jeszcze uważa Senegal za mało
znaczący piłkarsko kraj, powinien natychmiast wyjść,
przewietrzyć się, a potem na spokojnie przestudiować
ich kadrę. Senegal to zespół, który swoją siłę śmiało może
porównywać z Polską czy Kolumbią.

To już nie jest drużyna sprzed kilku lat, która poza kilkoma dość
solidnymi napastnikami takimi jak Demba Ba, Mamadou Niang czy
Papiss Cissé nie miała za wiele do zaoferowania. Teraz to naprawdę
mocny skład, który stać na powtórzenie świetnego wyniku sprzed
szesnastu lat, kiedy to afrykański zespół sensacyjnie dotarł aż do
ćwierćﬁnału turnieju. Żeby zobrazować, jak bardzo piłka w Senegalu
poszła do przodu, wystarczy spojrzeć na środek pola tej ekipy. Pięciu
powołanych pomocników to Cheikhou Kouyaté (West Ham), Pape
Alioune Ndiaye (Stoke), Idrissa Gana Gueye (Everton), Alfred N’Diaye
(Wolverhampton) i Cheikh N’Doye (Bigmingham). Trzech
pierwszych to absolutnie podstawowi gracze klubów Premier
League, czwarty to dość ważne ogniwo najlepszego klubu
Championship, a piąty to etatowy gracz średniego zespołu tejże ligi.
Ani Japończycy, ani Kolumbijczycy nie mają w tej formacji żadnego
przedstawiciela występującego w Anglii. Polacy mogą się pochwalić
jednym - Grzegorzem Krychowiakiem, który w drugiej części sezonu
nie miał pewnego miejsca w składzie w najgorszej drużynie Premier
League.
Może zatem słabością Senegalu, jak wielu afrykańskich
zespołów, jest defensywa? Nic z tego. Senegal ma najlepszy środek
obrony w grupie H. Kalidou Koulibaly to jeden z topowych obrońców
w Europie. Parę uzupełniać może zaś Salif Sané, od nowego sezonu
zawodnik Schalke, albo Kara Mbodji - podstawowy gracz

belgijskiego Anderlechtu, który jednak stracił dużą część sezonu
przez kontuzję. Boki obrony wyglądają słabiej, jednak Sabaly (prawy
obrońca, który prawdopodobnie zagra na lewej ﬂance) i Gassama to
podstawowi piłkarze solidnych klubów. Ofensywa „Lwów Terangi”
również imponuje. Sadio Mané to zawodnik, który w pojedynkę
może odmienić losy spotkania. Klasy nie brakuje też Keicie Baldé.
Uwagę powinien zwracać też nastolatek z Rennes, Ismaïla Sarr,
który jest bohaterem rekordowego transferu swojego klubu. Jeżeli
dostanie szansę, obrońcy mogą mieć z jego szybkością spore
problemy. Jedno co się w Senegalu nie zmienia, to napastnicy:
Moussa Sow, Mame Biram Diouf i Diafra Sakho - same sprawdzone
marki, uzupełnione rozpędzającym się we Francji Moussą Konaté.
Niezmienna pozostaje również wątpliwa jakość bramkarzy.
Numerem jeden w ostatnim czasie był Khadim N'Diaye, grający
w klubie z Gwinei. W obwodzie jest Abdoulaye Diallo, rezerwowy
z Rennes, i podstawowy przez większą część sezonu bramkarz
włoskiego SPAL, Alfred Gomis. Nie ma wątpliwości – to bramka jest
słabym punktem zespołu.
Senegal pod wodzą trenera Aliou Cissé zazwyczaj gra
ustawieniem 4-3-3, chociaż w sparingowym meczu z Bośnią
i Hercegowiną selekcjoner testował wariant z pięcioma obrońcami.
Problem kadry? Odkąd Cissé objął ster, Senegal właściwie nie grał
z drużynami spoza Afryki. Dopiero dwa marcowe sparingi,
z Uzbekistanem i właśnie z Bośnią, pokazały, co potraﬁą Mané
i spółka na tle bardziej egzotycznego rywala. Dwa remisy to nie jest
rezultat, który budzi postrach. Jeżeli więc upatrywać gdzieś kolejnej
słabości Senegalu, to zdecydowanie w małym doświadczeniu
w meczach rangi międzykontynentalnej.

Mundial 2002
Faza Grupowa

Eliminacje do MŚ 2018

GRUPA A
1:0 Francja (Seul, 31.05)
1:1 Dania (Daegu, 6.06)
3:3 Urugwaj (Suwon, 11.06)

Madagaskar – Senegal 2:2 (13.11.2015)
Senegal – Madagaskar 3:0 (17.11.2015)
Senegal – Republika Zielonego Przylądka 2:0 (8.10.2016)

1/8 ﬁnału – 2:1 pd. Szwecja

RPA – Senegal 2:1 (12.11.2016) – ze względu na wypaczenie meczu
przez sędziego FIFA zarządziła powtórzenie spotkania, wynik
został anulowany

Sparingi w 2018

Senegal – Burkina Faso 0:0 (2.09.2017)
Burkina Faso – Senegal 2:2 (5.09.2017)
Republika Zielonego Przylądka – Senegal 0:2 (7.10.2017)
RPA – Senegal 0:2 (10.11.2017)
Senegal – RPA 2:1 (14.11.2017)
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Senegal – Uzbekistan 1:1 (23.03)
Senegal – Bośnia i Hercegowina 0:0 (27.03)
Luksemburg – Senegal 0:0 (31.05)
Chorwacja – Senegal 2:1 (8.06)
Senegal – Korea Południowa 2:0 (11.06)
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Moskwa

Jekaterynburg
Samara

#

Imię i nazwisko

Pozycja

Wiek*

Klub

Występy

Udział na MŚ

1

Abdoulaye Diallo

BR

26

Stade Rennes

16 (2015)

brak

16

Khadim N’Diaye

BR

33

Horoya

25 (2010)

brak

23

Alfred Gomis

BR

24

SPAL

1 (2017)

brak

12

Youssouf Sabaly

PO

25

Bordeaux

3 (2017)

brak

21

Lamine Gassama

PO

28

Alanyaspor

35 (2011)

brak

22

Moussa Wagué

PO

19

Eupen

9 (2017)

brak

2

Kara Mbodji

ŚO

28

Anderlecht

51 (2012)

brak

3

Kalidou Koulibaly

ŚO

26

Napoli

24 (2015)

brak

6

Salif Sané

ŚO

27

Hannover

20 (2013)

brak

4

Saliou Ciss

LO

28

Valenciennes

18 (2012)

brak

8

Cheikhou Kouyaté

DP

28

West Ham

47 (2012)

brak

13

Alfred N’Diaye

DP

28

Wolverhampton

19 (2013)

brak

5

Idrissa Gana Gueye

ŚP

28

Everton

59 (2011)

brak

11

Cheikh N’Doye

ŚP

32

Birmingham

24 (2014)

brak

17

Pape Alioune Ndiaye

ŚP

27

Stoke

18 (2015)

brak

20

Keita Baldé

PN

23

Monaco

17 (2016)

brak

10

Sadio Mané

LN

26

Liverpool

51 (2012)

brak

18

Ismaïla Sarr

LN

20

Stade Rennes

14 (2017)

brak

19

M’Baye Niang

LN

23

Torino

5 (2017)

brak

7

Moussa Sow

ŚN

32

Bursaspor

50 (2009)

brak

9

Mame Biram Diouf

ŚN

30

Stoke

47 (2009)

brak

14

Moussa Konaté

ŚN

25

Amiens

27 (2012)

brak

15

Diafra Sakho

ŚN

28

Stade Rennes

10 (2014)

brak
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SIŁA ZESPOŁU

Średnia wieku:

25,3

SZANSE NA WYJŚCIE Z GRUPY

SZANSE NA MISTRZOSTWO
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018. ¡Olé! i Le Ballon

Największa gwiazda

Sadio Mané
Jeżeli Polska bądź jakikolwiek inny zespół myśli o pokonaniu Senegalu, przede
wszystkim musi znaleźć sposób na Sadio Mané. Skrzydłowy od lat konsekwentnie się
rozwija, wyróżniając się właściwie w każdej drużynie, w jakiej się znajdzie. Piłkarską
przygodę zaczynał, tak jak wielu jego rodaków, w szkółce Génération Foot, która ma
podpisaną umowę z francuskim klubem FC Metz. Zasada jest prosta – Francuzi
ﬁnansują szkolenie w Senegalu, opłacają koszty bazy szkoleniowej, zapewniają
zaplecze trenerskie, a w zamian najbardziej perspektywiczni gracze są co rok
zapraszani do Europy. Mané w drugoligowym wówczas Metz zdążył rozegrać jedynie
przeciętną połówkę sezonu, po czym wypatrzyli go decydenci Salzburga. Tam
Senegalczyk stał się piłkarzem, którego zaczęto rozpoznawać na całym kontynencie.
W pierwszym sezonie zdobył wicemistrzostwo kraju, zaliczając 16 bramek i 9 asyst, a rok
później poprowadził drużynę do tytułu, samemu gromadząc po 13 goli i asyst. Następny
dwuletni okres spędził już w Anglii - w Southampton, gdzie również nie dawał powodów,
by podważać jego piłkarską klasę. W obu sezonach kompletował co najmniej 10
ligowych traﬁeń, zaś na taki wynik spośród piłkarzy The Saints mógł patrzyć
z wyższością jedynie Graziano Pellè, czyli klasyczna „dziewiątka”. Dobra forma
zaowocowała transferem do Liverpoolu, gdzie w pierwszym sezonie został najlepszym
strzelcem drużyny (13 bramek, ex aequo z Coutinho), najlepszym piłkarzem klubu
zarówno według kolegów z zespołu, jak i kibiców, a także znalazł miejsce w jedenastce
sezonu Premier League. Obecne rozgrywki również były dla Senegalczyka udane,
jednak tym razem znalazł się w cieniu kosmicznego Mohameda Salaha. Między innymi
dzięki formie dwóch superskrzydłowych Liverpool dotarł aż do ﬁnału Ligi Mistrzów. Po
zejściu Salaha to właśnie Mané był głównym motorem napędowym drużyny, stwarzał
największe zagrożenie, a także zdobył wyrównującego gola. Skoro Senegalczyk
przysparzał kłopoty obrońcom Realu Madryt, na pewno nie przestraszy się Kamila Glika
i innych polskich defensorów.

Trener

Młody lew

Keita Baldé

Aliou Cisse
Aliou Cissé to stosunkowo młody senegalski trener. Jako
piłkarz był defensywnym pomocnikiem, który grał we
Francji (m.in. w PSG z Jay-Jayem Okochą, Mauricio
Pochettino czy Nicolasem Anelką) czy w Anglii
(Birmingham i Portsmouth). Co ciekawe, już
w pierwszym meczu w lidze angielskiej, przeciwko
Arsenalowi, został ukarany czerwoną kartką. Cissé był
podstawowym zawodnikiem reprezentacji Senegalu
podczas pamiętnych Mistrzostw Świata w 2002 roku,
kiedy zespół z Afryki w pierwszym meczu sensacyjnie
pokonał aktualnego mistrza świata i Europy, Francję,
a potem dotarł aż do ćwierćﬁnału rozgrywek. O jego
pracy w reprezentacji wystarczy powiedzieć, że przez ponad trzy lata przegrał łącznie
tylko trzy mecze, z czego jeden towarzyski i jeden - prawdopodobnie ustawiony.
Jedyną poważną porażką była ta trzecia, w ćwierćﬁnale Pucharu Narodów Afryki,
kiedy Senegal musiał uznać po rzutach karnych wyższość Kamerunu. Trener
Senegalu ma swój proﬁl w IMDb (Internetowej Bazie Danych Filmowych), według
której wystąpił w łącznie dziesięciu serialach i ﬁlmach.

Keita Baldé może stać się
objawieniem tych Mistrzostw
Świata. Po niezłym sezonie we
Francji powinien liczyć na grę
w podstawowym składzie „Lwów
Terangi”. Wydaje się, że może
idealnie uzupełniać się z Sadio
Mané – jako zawodnik
wyszkolony w Hiszpanii jest
bardzo dobry technicznie, przy czym szybkościowo
również nie należy do słabeuszy. W kontekście
meczu z Polską – zna na wylot najlepszego
z polskich defensorów, klubowego kolegę Kamila
Glika. Na czyją korzyść szalę zwycięstwa przechyli
ta znajomość?
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Czerwień tu, czerwień tam –
największe mundialowe rzeźnie

hokeju na lodzie show zaczyna się dopiero wtedy, kiedy
zawodnicy zrzucają rękawice i naparzają się do
pierwszej krwi. W futbolu rozrywka nie jest aż tak
drastyczna, ale na mistrzostwach świata nieraz
mieliśmy do czynienia z prawdziwymi bad boyami.

Szybki i wściekły
Prawdziwym Usainem Boltem wśród mundialowych rzeźników był
José Batista. Przed ostatnią kolejką fazy grupowej na turnieju w 1986
roku Urugwaj potrzebował w meczu ze Szkocją co najmniej remisu,
by awansować dalej. Lewy obrońca Los Charrúas miał w sobie tyle
motywacji i woli walki, że już w 56. sekundzie obejrzał czerwoną
kartkę za brutalny faul na Gordonie Strachanie, w nogi którego z
całym impetem wjechał od tyłu. Batista nie mógł uwierzyć w decyzję
sędziego, ale pokornie zszedł do szatni. Gdy powiedział
zaskoczonemu kitmanowi, że właśnie wyleciał z boiska, ten
odpowiedział: „Jakim cudem?! Przecież chyba nie skończyli jeszcze
nawet grać hymnów!”.

w Brazylii popisał się skrajną głupotą, atakując z całej siły łokciem
biegnącego przed nim Mario Mandžukicia. Sędzia nie miał żadnych
wątpliwości i odesłał go do szatni. Bez niego Lwy straciły jeszcze
trzy gole, przegrywając z Chorwacją 0:4 i po raz kolejny żegnając się
z nadziejami na awans do fazy pucharowej.

Gorąca głowa legendy

Trzy kolory: żółty, żółty i… żółty

Jako piłkarz, Zinédine Zidane podziwiany był głównie z uwagi na
swój ponadprzeciętne umiejętności, fantastyczne gole i liczne trofea
zdobywane zarówno z klubami, jak i z reprezentacją. Jak każdy
geniusz nie był jednak wolny od wad – w jego przypadku problemem
była czasem gorąca głowa. Francuz jest jedynym zawodnikiem w
historii, który na najważniejszym turnieju reprezentacyjnym
zobaczył dwie bezpośrednie czerwone kartki.

Kolejny kultowy moment z historii mistrzostw świata. 22 czerwca
2006 roku, Stuttgart. Chorwacja gra z Australią o awans do 1/8 ﬁnału,
potrzebuje zwycięstwa. Choć padły aż cztery gole (2:2), bohaterem
numer jeden nie byli strzelcy, tylko Josip Šimunić. Stoper
Chorwatów, urodzony jak na ironię w Australii. Gdy w 90. minucie
zobaczył drugą żółtą kartkę, wydawało się, że zaraz w jego oczach
odbije się kolor czerwony. Z jakiegoś powodu sędzia o tym jednak
zapomniał, a obrońca grał dalej. Z uwagi na ogromne emocje
przeoczyli to rywale, a inni sędziowie i pozostali oﬁcjele także nie
zauważyli błędu Grahama Polla. Sprawiedliwość dopadła Chorwata
jednak stosunkowo szybko, bowiem kilkadziesiąt sekund później
arbiter ukarał go po raz kolejny i tym razem wyciągnął już czerwoną
kartkę. Cóż, do trzech razy sztuka.

Pierwszą dostał w 1998 roku w fazie grupowej. Choć Trójkolorowi
prowadzili 2:0 z grającą w osłabieniu Arabią Saudyjską i mieli
wszystko pod kontrolą, Zizou odcięło na chwilę prąd i podczas walki
o piłkę celowo z całej siły nadepnął korkami na udo rywala. Mimo to,
Francja wygrała 4:0, a kilka tygodni później sięgnęła po złoty medal.
Kibice o wiele bardziej pamiętają drugą czerwoną kartkę. Zidane
obejrzał ją w ﬁnale mistrzostw świata w 2006 roku, gdy w dogrywce
udanie sprowokował go Marco Materazzi. W odpowiedzi na
wyzwiska Zizou potraktował go „z barana” i w konsekwencji wyleciał
z boiska. Było to o tyle bolesne, że ostatecznie Francuzi przegrali w
rzutach karnych, a dla dzisiejszego trenera Realu był to ostatni
profesjonalny mecz. Cała sytuacja jest jednym z najbardziej
kultowych momentów w historii MŚ.
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Wszystko zostaje w rodzinie
Przed turniejem w 1994 roku Henri Michel, ówczesny selekcjoner
reprezentacji Kamerunu, podjął zaskakującą decyzję o powołaniu
17-letniego wówczas Rigoberta Songa. Nieopierzony obrońca
zapłacił frycowe w drugiej kolejce fazy grupowej, kiedy wyciął równo
z trawą Bebeto, za co otrzymał zasłużoną czerwoną kartkę. Dzięki
temu do dziś jest najmłodszym piłkarzem w historii, który wyleciał z
boiska na mundialu. Niewiele go to jednak nauczyło, bowiem cztery
lata później na mistrzostwach we Francji także nie dokończył
meczu, oglądając dwie żółte kartki z Chile.
W ślady wujka postanowił pójść Alex Song. Kameruński pomocnik
udowodnił w 2014 roku, że wszystko zostaje w rodzinie. Na turnieju
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018 ¡Olé! Magazyn i Le Ballon

Fot. Football Whispers

Prawdziwy canarinho i biedni sędziowie
Trudno spodziewać się, by rekordzistą w liczbie żółtych kartek nie
był reprezentant Brazylii. I faktycznie – jest nim Cafu. Dwukrotny
mistrz świata wystąpił na czterech mundialach i zebrał w ich
trakcie sześć upomnień: dwa w Stanach Zjednoczonych, jedno we
Francji, dwa w Korei Południowej i Japonii oraz jedno w Niemczech.
Nigdy jednak nie wykazywał braku szacunku wobec sędziów, z
czym duży problem miało zwłaszcza dwóch piłkarzy w historii. W
1974 roku Ndaye Mulamba z Zairu uderzył głównego arbitra, a w 1986
roku Samir Shaker z Iraku napluł na prowadzącego zawody. W obu
przypadkach FIFA nie zamierzała być pobłażliwa i zastosowała
surową karę w postaci dwunastomiesięcznego zawieszenia.
Mecze pełne emocji i czerwonych kartek
Pod względem wykluczeń żaden turniej nie równa się z tym, co w
2006 roku działo się w Niemczech. To właśnie wtedy rozegrano aż
trzy z sześciu meczów z największą liczbą czerwonych kartek.
Pierwsze miejsce zajmuje oczywiście starcie Portugalii z Holandią,
które nazywane jest norymberską wojną. Stawką był awans do
ćwierćﬁnału, a krewkie charaktery piłkarzy dały o sobie znać

Fot. Pinterest
zdecydowanie za dużo razy. Walentin Iwanow aż szesnaście razy
wyciągał żółtą kartkę i odesłał do szatni w sumie czterech graczy –
po dwóch z każdej reprezentacji.Jako pierwszy tuż przed przerwą
wyleciał Costinha, który zapracował na to brzydkim wjazdem w
Phillipa Cocu oraz celowym zagraniem ręką. Jakiekolwiek hamulce
puściły zawodnik po przerwie, przez co murawę opuszczali kolejno
Khalid Boulahrouz (wejście w stylu kung fu w Cristiano Ronaldo i
łokieć w twarz Luisa Figo), Deco (skasowanie Johna Heitingi i
utrudnianie wznowienia gry) i Giovanni van Bronckhorst (wycięcia
Deco i Tiago). Ponadto Figo zdążył napluć w twarz Markowi van
Bommelowi, a Nuno Valente w wyjątkowo brzydki sposób sprawdził
wytrzymałość nóg Robina van Persiego. A, gdyby ktoś pytał –
zwycięskiego gola strzelił Maniche, ale o tym mało kto pamięta…

Niestety, wraz z upływającymi minutami bardziej niż na futbolu
piłkarze skupiali się na walce. Kluczowe były zwłaszcza wydarzenia
z 60. minuty, kiedy to po podyktowaniu rzutu karnego dla
Madziarów na murawę wtargnęli brazylijscy dziennikarze i oﬁcjele.
Musiała interweniować policja i choć udało się ich usunąć z
murawy, zawodnicy za cel honoru obrali sobie wzajemne
wyniszczenie. Po faulu Niltoina Santosa na Józseﬁe Bozsiku obaj
zaczęli się ze sobą bić, co poskutkowało czerwonymi kartkami i
wydaleniem do szatni. Kilka chwil później to samo spotkało
Humberto Tozziego, który brutalnie sfaulował Gyulę Loranta.
Węgrzy wygrali ostatecznie 4:2, ale końcowy gwizdek nie oznaczał
końca bitwy – Canarinhos wtargnęli bowiem do szatni rywali, by
kontynuować bijatykę, sprowokowani rozbiciem butelki na
Pinheiro przez Ferenca Puskása. Co ciekawe, mimo co najmniej
kilku dość poważnie poszkodowanych graczy i trenerów, oraz mimo
wiarygodnych zeznań postronnych świadków, FIFA zadecydowała
nie podejmować żadnych działań w celu ukarania winnych tego
incydentu.
Nieco odmienna sytuacja miała miejsce w 1998 roku. Co prawda w
meczu fazy grupowej pomiędzy Danią a Republiką Południowej
Afryki sędzia także wyrzucił z boiska trzech piłkarzy, ale do dziś nikt
nie wie, co nim kierowało. Żadne z przewinień nie kwaliﬁkowało się
nawet na żółtą kartkę, przez co nawet rywale osłabianej drużyny
wyglądali na zażenowanych tym, co wyprawia John Toro Rendón.
Kolumbijczyk zachowywał się tak, jakby wymagał od graczy
zerowej walki i patrzył spod byka na każdego, kto choćby
zamarkował wślizg lub spróbował odebrać piłkę przeciwnikowi.

Fot. ESPN

Pozostałe dwa „czerwone” mecze miały miejsce w fazie grupowej. O
kontrowersjach związanych ze spotkaniem Chorwacji z Australią
było już wspomniane przy okazji historii Josipa Šimunicia, ale
zanim został on oddelegowany do szatni, wcześniej taki los spotkał
Dario Šimicia i Bretta Emertona, którzy obejrzeli o jedną żółtą kartkę
za dużo. Bardziej efektowne wykluczenia miały miejsce w starciu
Włoch ze Stanami Zjednoczonymi, w których sędzia pokazał dwie
bezpośrednie czerwone kartki. Najpierw Daniele De Rossi rozkwasił
łokciem nos Briana McBride’a, a potem Pablo Mastroeni dwiema
wyprostowanymi nogami wjechał w Andreę Pirlo i naprawdę dziw
bierze, że ten fenomenalny rozgrywający nie odniósł żadnej
poważnej kontuzji. Trzecim do kompletu zaraz po przerwie okazał
się być Eddie Pope, który także zapomniał, że grając z żółtą kartką na
koncie, warto uważać na swoje zachowanie.
Czerwona fala
Pozostałe spotkania z trzema czerwonymi kartkami miały miejsce
jeszcze w XX wieku. Najbardziej brutalne było to z 1938 roku. Brazylia
mierzyła się z Czechosłowacją w ćwierćﬁnale i od pierwszego
gwizdka zawodnicy bardziej niż na grze, skupiali się na kopaniu i
faulowaniu rywali. Jakby wyczuwali w powietrzu napięcie wojny,
która niebawem ogarnie świat. Jako pierwszy już w czternastej
minucie z boiska wyleciał Zezé Procópio, po wejściu którego bardzo
mocno ucierpiał Oldřich Nejedlý. Kolejnymi antybohaterami byli
Jan Říha i Martim, którzy najwyraźniej założyli się ze sobą, który
którego poturbuje bardziej. Nie ostudziło to jednak gorących głów
zawodników. W drugiej połowie ze złamaną nogą musiał zejść
Nejedlý, a złamania ręki doznał z kolei František Plánička, który
jednak – jako bramkarz i kapitan – bohatersko pozostał na murawie.
Sam mecz zakończył się remisem 1:1 po dogrywce, a półﬁnalistę
wyłoniła dopiero rozegrana dwa dni później powtórka, którą
Brazylijczycy wygrali 2:1.

Na koniec warto wspomnieć o dwóch najdłuższych seriach
kolejnych mundialowych dni z czerwonymi kartkami. W 2010 roku
przez osiem kolejnych dni (16-23 czerwca) pokazano ich w sumie
osiem. Bardziej okazały dorobek zanotowano cztery lata wcześniej
– na przestrzeni siedmiu dni (21-27 czerwca) z boiska wyleciało aż
piętnastu piłkarzy. Nie ma że boli – mundial już nie raz pokazał, że to
nie impreza dla ułożonych chłopców.
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Równie krwawy bój, znany jako bitwa pod Bernem, toczył się na
turnieju w 1954 roku. O awans do najlepszej czwórki walczyły Węgry
i Brazylia, co było wówczas prawdziwym pojedynkiem na szczycie.
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Garrincha

istrzostwo Świata w 1958 roku było dla Brazylii jak
zbawienie. Po słynnym Maracanazo i porażce w słabym
stylu w Szwajcarii, wreszcie Canarinhos znaleźli się tam,
gdzie powinni – na samym szczycie.

Potwierdzeniem tego, co wydarzyło się pod koniec lat 50., a zarazem
upewnieniem kibiców o wyższości swojego narodu nad innymi we
władaniu piłki był zwycięski Mundial w 1962 roku. W obu
zwycięstwach brały udział dwie legendy futbolu – Garrincha i Pelé. Z
nimi w składzie reprezentacja nigdy nie przegrała. Ale tak jak Pelé
był decydujący przy kolejnej wygranej Brazylii, w 1970 roku, tak dwa
pierwsze tryumfy należą zdecydowanie do legendy Botafogo, do
Manuela Francisco dos Santosa, znanego jako Mane.
Szwedzka radość
Kiedy wylosowano grupy i okazało się, że na Mundialu w 1958 roku,
Brazylia będzie musiała zmierzyć z Anglią, Związkiem Radzieckim i
Austrią, to wielu fanów spodziewało się szybkiego powrotu piłkarzy
do domu. I chociaż po dwóch meczach grupowych Brazylia miała
trzy punkty za wygraną i remis, ostatni mecz z ZSRR należało
wygrać, by być pewnym awansu. Kanarkowcyh opętał strach,
bowiem drużyna radziecka była wtedy kojarzona z „naukowym
futbolem”. Krążyły prawdziwe legendy o przygotowaniu Rosjan, o
tym, że potraﬁą oni biegać przez 90 minut i nigdy się nie męczą.
Trener Brazylii, Feola, miał na to jeden pomysł – posłał do boju, po raz
pierwszy na tych mistrzostw, Garrinchę i Pelégo. A to co zrobił
pierwszy z nich przeszło do historii futbolu.
Magia pokonana przez logikę
Pierwsze trzy minuty meczu Brazylii z ZSRR obrosły w legendę. Były
opisywane z dokładnością co do sekundy, a wszystko to z powodu
objawienia jakiego doznał piłkarski świat, poznając Garrinchę. „Do
dziś widzę zrozpaczoną, zdesperowaną twarz Borysa Kuźniecowa.
Pierwsze ich zetknięcie, i na trybunach salwa śmiechu, zmieszania
ze szmerem podziwu. Garrincha jest nieuchwytny” – relacjonował
Mieczysław Szymkowiak, dziennikarz, a także były selekcjoner
polskiej reprezentacji. Kuźniecow był klasowym zawodnikiem,
znanym ze swojej nieustępliwości, ale wtedy stał się pierwszą
mundialową oﬁarą Garrinchy. Brazylia pod wodzą swojego
skrzydłowego przez pierwsze 180 sekund praktycznie
bombardowała bramkę rywali. Przewaga była tak ogromna, że Lew
Jaszyn, bramkarz ZSRR, po tym jak wpuścił pierwszego gola
podszedł do Pelégo i po prostu mu pogratulował.
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Cały świat był zachwycony dryblingami i swobodą gry Garrinchy.
Dwa cytaty z tamtego meczu opisują go zresztą najlepiej. Paulo
Mendes Campos, wielki fan reprezentacji powiedział, iż to spotkanie
dowiodło, że: „Magia może pokonać logikę”. A sam piłkarz po swoim
pierwszym spotkaniu w historii na mistrzostwach świata wyznał
jedynie: „byłem stęskniony za piłką”, jako wyjaśnienie dlaczego tak
dobrze zagrał.
Po meczu z ZSRR jedna ze szwedzkich gazet zamieściła znamienny
nagłówek: „Gratulacje, Göteborg! W czwartek zobaczycie ponownie
Garrinchę!”. Runda po rundzie Mane stawał się coraz większym
ulubieńcem fanów, a także postrachem defensorów. Francuz Lerond,
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018 ¡Olé! Magazyn i Le Ballon

który był odpowiedzialny za Mane w półﬁnale mistrzostw, oglądając
po latach swój występ w telewizji, przyznał, że dopiero wtedy
zrozumiał „jaki to był obciach”.
Garrincha stał się liderem kadry, chociaż nie strzelał bramek. Tymi
na Mundialu w Szwecji zajął się młodziutki Pelé, który traﬁł aż
sześciokrotnie. I chociaż sam był wielce utalentowany, to po latach
przyznawał, że „bez Garrinchy nie zostałbym trzykrotnym mistrzem
świata”. Opisując mistrzostwa w Szwecji w swojej biograﬁi, Pelé
pisał: „Jego (Garrinchy – przyp. red.) dryblowanie wzdłuż prawego
skrzydła doprowadzało obrońców do wściekłości i sprawiało, że
tłumy wiwatowały. Jeszcze nigdy nie widziano tam czegoś takiego”.
Mijanie rywali to był jeden z jego największych nałogów. Podczas
jednego z późniejszych meczów w Botafogo ograł Argentyńczyka
Gabmbettę kilka razy pod rząd. Kiwali się nawet wtedy, kiedy obaj
już znaleźli się poza boiskiem. Dopiero gdy traﬁli na żużlową
nawierzchnię, ich pojedynek przerwał arbiter, a zrezygnowany
defensor poprosił o zmianę, nie mogąc znieść takiego upokorzenia.
Mitem jest, że Garrincha na wszystkich przeciwników mówił „Jaś”.
Ale to nie wzięło się to znikąd. Podczas wspomnianego Mundialu w
Szwecji nawet nie śledził drabinki turniejowych. Po półﬁnale z
Francją, gdy dowiedział się, że został już tylko ﬁnał z gospodarzami,
stwierdził, że „już lepsze są mistrzostwa stanowe, bo chociaż jest
runda rewanżowa”. Jeżeli coś dawało Garrinchy frajdę, a taką
niewątpliwie były mecze na Mundialu, to mogłyby one dla niego
trwać i trwać. Tam gdzie inni cieszyli się, że został już tylko jeden
mecz do osiągnięcia celu, on widział jedynie żal, że to już koniec. A
skończyło się szaleństwem w Brazylii, po tym jak Szwedzi zostali
odprawieni w ﬁnale z kwitkiem. Canarinhos zostali po raz pierwszy
w historii Mistrzami Świata. Cały kraj mógł zapomnieć o traumie z
Maracany i cieszyć się z odzyskanej futbolowej godności. A
głównym sprawcą tego ogłoszono właśnie Garrinchę.
Chilijski generał
Na Mundial w 1962 roku Brazylia jechała już jako główny faworyt.
Zwłaszcza, że jej liderem miał być Pelé, który od ostatnich
mistrzostw rozwinął się w sposób fantastyczny. Jednak jego
kontuzja w meczu z Czechosłowacją, która wykluczyła go z turnieju,
sprawiła, że wszystkie brazylijskie oczy znów zwróciły się w stronę
Garrinchy. A ten po raz kolejny zrobił swoje. W ćwierćﬁnale odprawił
z kwitkiem Anglików, strzelając samemu dwie bramki. W półﬁnale

z gospodarzami powtórzył to, ale ﬁnał miał się obyć bez niego.
Wszystko przez czerwoną kartkę z Chile. FIFA zdecydowała jednak
nie karać zawodnika, wiedząc jak wściekły byłby piłkarski świat.
Kara dopadła go sama – decydujące spotkanie rozegrał z gorączką,
ale i tak to Czechosłowacy mieli z nim większy ból głowy.
I tak jak cztery lata wcześniej, Garrincha znów mógł zostać uznany
najlepszym. „Dyskusji nie ma żadnej. To jest podobna sytuacja, jak
w 1986 roku z Maradoną. Kiedy padało pytanie, kto był najlepszym
zawodnikiem imprezy to, w przypadku Garrinchy nie był żadnych
wątpliwości” – mówił w programie „Halo, Tu Mundial!” w radiu
zapinamypasy.pl, Jerzy Cierpiatka, dziennikarz sportowy.

Fot. Thehardtackle.com
Bohater zapomniany
Razem z Pelé, Garrincha rozegrał jeszcze jeden Mundial, w 1966
roku w Anglii, który jednak zakończył się klapą Canarinhos.
Brazylia nie awansowała nawet z grupy, a przegrany 1:3 mecz z
Węgrami był ostatnim Mane w reprezentacji i jedynym, w którym
schodził pokonany. Późniejsze problemy alkoholowe tego
świetnego skrzydłowego oraz fakt, iż Pelé zdobył cztery lata później
kolejne, trzecie już mistrzostwo, sprawiły, że w świadomości
kibiców Garrincha niemal przepadł. A przecież bez wielkiego Mane,
nie byłoby wielkiego Pelé.

Fot. Osul.com.br
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David Odonkor – piłkarz jednego dośrodkowania

oachim Löw bardzo go cenił. Dołożył starań, by
re p re ze n t a c y j n a k a r i e ra D av i d a O d o n k o ra n i e
sprowadzała się do jednej akcji z MŚ 2006 i powołał go
jeszcze na EURO 2008, choć wielka piłka już wymykała
się pomocnikowi spod kontroli. Nie udało się. Odonkor
na zawsze będzie WM-Held - „bohaterem mundialu”.
Jednego mundialu, jednej akcji.

14 czerwca 2006, Dortmund. W 90. minucie grupowego meczu
Niemcy – Polska Miroslav Klose i Michael Ballack kolejno obijają
poprzeczkę, piłka traﬁa do Odonkora, a jego strzał, odbity jeszcze
przez Jacka Bąka, traﬁa do siatki. Za późno. Sędzia przerwał akcję.
Sytuacje jak tamta sprawiają, że zawodnicy skłonni są uwierzyć w
magię chroniącą bramkę. Ale młody skrzydłowy nie dał sobie
odebrać wielkiego momentu. W następnej akcji zademonstrował
światu swój znak ﬁrmowy – ogromną szybkość. Dobiegł do długiego
podania Bernda Schneidera i posłał dośrodkowanie, które Olivier
Neuville przekuł w zwycięskiego gola. Przez popis Odonkora Polska
musiała czekać na remis z Die Mannschaft kolejne pięć lat.
Życiowa szansa
Do mundialowej kadry traﬁł rzutem na taśmę. Był wówczas
podstawowym graczem Borussii Dortmund, ale samej BVB daleko
było do obecnej renomy – jedyny tytuł Odonkor zdobył z nią jako
debiutujący 18-latek, w sezonie 2001/2002. Kiedy zadomowił się w
jedenastce, drużyna była już średniakiem przywykłym do siódmego
miejsca. Uchodził za sporą niespodziankę w drużynie Klinsmanna i
Löwa – przed turniejem rozegrał w niej ledwie dwa kwadranse. „Coś
takiego już się nie powtórzy” – wspomina swoje powołanie 34-letni
dziś David w wywiadzie z Bildem. „Piłkarzy w moim typie już nie ma.
Poza tym wtedy trzeba było grać równo przez cały sezon. Dziś
powołanie można dostać o wiele szybciej”.

Został bez klubu i – a jakże! – z kontuzją. Dopiero w sierpniu
zakończył rehabilitację i był w stanie podjąć próbę walki o dalszą
grę. Nie przeszedł testów u Szkotów z Rangers, bo klub nie był
przekonany, że piłkarz wytrwa w zdrowiu. Przystań znalazł w
ojczyźnie. Zakontraktowała go drugoligowa Alemania Aachen.
Skrzydłowy uniknął poważnych urazów i strzelił dwa gole, ale nie
był już gamechangerem jak dawny, szybkonogi reprezentant
Niemiec. Nie uratował Alemanii przed spadkiem do trzeciej ligi.
Dwa ostatnie lata profesjonalnej gry Odonkora to dwa spadki z ligi –
po odejściu z Aachen wybrał się na Ukrainę, do Howerły Użhorod,
gdzie także spędził tylko jeden sezon, w którym zespół utrzymał się
przy „zielonym stoliku”. David i tak nie towarzyszył zespołowi do
końca rozgrywek – wyjazd na Zakarpacie okazał się dla
podniszczonego, desperacko szukającego radości z gry piłkarza tak
złym pomysłem, jak można było przypuszczać. W styczniu 2013
roku opowiedział niemieckiej prasie o chęci jak najszybszego
powrotu do kraju – oraz do pozostawionych w Bielefeld żony i córki:
„Muszę jak najszybciej odejść. Tu nic nie idzie zgodnie z planem, a
moja rodzina cierpi”. Krótko po wywiadzie ukraiński klub zgodził się
zwolnić go z umowy.
Życie po życiu

Akcja, która miała pchnąć jego karierę na wyższy poziom, okazała
się jej momentem kulminacyjnym. Po tamtych 26 minutach
przeciwko Polsce młodego Niemca spotkała już tylko jedna równie
dobra rzecz – transfer do Betisu za 6 mln euro. Nawiasem mówiąc,
wymowny przykład tego, ile w ciągu ostatnich 12 lat zmieniło się w
europejskiej piłce – obiecujący gracz Borussii Dortmund mógł
znaleźć satysfakcjonującą ofertę w bardzo przeciętnym zespole
Primera División. Nawet dziś wspomina ten wybór bez żalu: „To był
kontrakt życia. W Hiszpanii zagrałem przeciwko Ronaldinho i
Davidowi Beckhamowi. Było wspaniale”. Dodaje jednak, że jego
kariera mogła się wtedy potoczyć zupełnie inaczej – miał szansę
zostać wielokrotnym mistrzem Niemiec z Bayernem: „Uli (Hoeneß –
przyp. red.) mnie chciał, ale Magath – nie”.

Teraz Odonkor od zera buduje CV jako trener. Nie korzysta ze
środowiskowych koneksji i miana reprezentanta. Prowadzi w
szóstej lidze SpVgg Bad Pyrmont. Przyciąga zainteresowanie
lokalnych sponsorów, ale trudno powiedzieć czy jako były
zawodowy gracz, czy jako... zwycięzca Big Brothera. W 2015 roku
wziął udział w celebryckiej edycji słynnego reality show i przetrwał
do końca. W dniu zwycięstwa nie umiał ukryć przejęcia i
zaskoczenia: „Wybrali mnie ludzie... Nie wiem co powiedzieć. Mogę
tylko podziękować”. Prasa spekulowała wówczas, że zgłosił się do
programu z powodu tarapatów ﬁnansowych – skłonności do zbyt
łatwego rozstawania się z pieniędzmi sygnalizował już jako młody
gwiazdor Borussii. Piłkarz w wywiadzie z Bildem próbował rzecz
jasna położyć takim domysłom kres. „Za 100 000 euro premii za
zwycięstwo wyremontowałem sobie piwnicę” – mówił.

W Betisie wszystko się rozleciało. Po ledwie kilkunastu – w dodatku
nieprzekonujących – występach zawiodło kolano i zaczął się
koszmar Odonkora. Ilekroć zdawało się, że problemy ma za sobą,
przytraﬁała się kolejna kontuzja. Przez cały swój pobyt w Sewilli
doświadczył spadku i powrotu klubu do najwyższej klasy
rozgrywkowej, ale rzadko znajdował się w wirze wydarzeń. Jako
piłkarz Betisu przeszedł pięć operacji kolana.

Cokolwiek nim kierowało, trudno przypuszczać, by była to żądza
rozgłosu. Dowodem, że nie miał parcia na szkło jest choćby
odrzucenie oferty udziału w innym programie tego typu –
niemieckiej edycji brytyjskiego „I'm A Celebrity – Get Me Out of
Here”, w którym gwiazdy mają za zadanie przez kilka tygodni
przetrwać w dżungli.

Walka
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niemal doprowadziła do amputacji nogi. Tak jak w przypadku
Hiszpana, tragedii udało się uniknąć. Szanse na wielką karierę
ostatecznie jednak przeminęły. Zanim do tego doszło, został jeszcze
zraniony przez wotum nieufności klubu. Zmuszono go do wpisania
w kontrakt klauzuli pozwalającej Verdiblancos zerwać umowę w
razie kolejnego nawrotu urazu. Hiszpanie nigdy nie skorzystali
jednak z tego prawa – David wypełnił umowę i odszedł jako wolny
zawodnik w 2011 roku, po powrocie drużyny do La Liga.

Przez jeden z pobytów na stole operacyjnym spotkał go dramat
podobny do tego, jaki całkiem niedawno dotknął hiszpańskiego
magika, Santiego Cazorli. W czasie operacji wdała się infekcja, która
Przewodnik Mundialowy Rosja 2018 ¡Olé! Magazyn i Le Ballon

Żaden telewizyjny popis nie byłby zresztą w stanie przysporzyć mu
w narodzie większej popularności, niż tamto dośrodkowanie spod
linii bocznej Westfalenstadionu z 14 czerwca 2006 roku.
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Gol, na który czekał naród

Tego dnia Johannesburg był głośniejszy, niż można było
przypuszczać. Nie tylko dlatego, że na inaugurację
mistrzostw świata w Południowej Afryce ponad
o s i e m d z i e s i ąt t y s i ę c y d ę ł o w p r ze k l ę t e d l a
Europejczyków wuwuzele. Świat usłyszał radość narodu,
której nie dało się zmierzyć skalą decybeli.

Piłka nożna to gra symboli. 90 minut rywalizacji nie o to, kto
zdobędzie więcej bramek, ale kto zostanie zapamiętany. Nie zawsze
wynik idzie w parze z historią, bo ta potraﬁ ukłonić się przed
poległym. Czasami od futbolu chcemy czegoś więcej niż goli.
Mundial w RPA w 2010 roku był właśnie tym, od czego chcieliśmy
więcej. Nie tylko kolejnego zdobywcę Pucharu Świata i sportowych
fajerwerków. Czarny Ląd po raz pierwszy dostąpił zaszczytu
zorganizowania najważniejszego piłkarskiego święta. Ostatni raz
oczy świata zwróciły się w kierunku całego kontynentu w 1960 roku,
w „Roku Afryki”. Wtedy na fali powojennej dekolonizacji i liberalnego
prawa narodów do samostanowienia, na mapie Afryki przybyło
siedemnaście nowych, niepodległych państw. Później na losy
mieszkańców Kolebki Ludzkości patrzono już tylko indywidualnie,
choć nie ma na globie osoby, która nie zna „We Are The Wolrd” w
wykonaniu amerykańskich gwiazd estradowych w latach 80. Dla
głodujących w Afryce zaśpiewali m.in. Michael Jackson, Tina Turner
i Stevie Wonder.
Szukanie bohatera
Historia lubi sploty okoliczności, a te pojawiły się już w momencie
przyznania MŚ Republice Południowej Afryki w 2004 roku, po
wygranej z Egiptem i Maroko. Południowa Afryka ledwie dekadę
wcześniej przeszła transformację, która wyeliminowała z polityki
apartheid – brutalną segregację rasową wewnątrz kraju. A przecież
w świadomości świata wciąż tkwił obraz izolowanej na arenie
międzynarodowej RPA. Apartheid odmieniono przesz wszystkie
przypadki, choć już dawno wylądował w śmietniku historii.
Twarz tych przemian, uhonorowany w 1993 roku Pokojową Nagrodą
Nobla Nelson Mandela, miał być tym, którego wizerunek
towarzyszyć będzie mundialowemu przedsięwzięciu. Madiba od
początku zaangażował się w starania o turniej dla ojczyzny i to
właśnie autorytet noblisty przekonał delegatów FIFA. „Komitet
zastanawiał się: wybrać RPA, czy Maroko? A potem dostaliśmy
telefon: Madiba musi tu (do Zurychu – przyp. red.) przyjechać i stąd
przekazać światu swoją magię” – zdradziła amerykańskiej telewizji
Graca Machel, żona Mandeli.

Wciąż jednak można było odczuć, że mundial bez Mandeli na

Gol dla całej Afryki!
Im bliżej było pierwszego gwizdka, tym większy był głód bohatera. W
końcu 91-letni Mandela zdecydował, że uświetni swoją obecnością
uroczyste otwarcie 19. mistrzostw świata w piłce nożnej. Wycofał się
w ostatnich chwili, po wieści o nagłej śmierci 13-letniej prawnuczki.
W noc poprzedzającą inaugurację, samochód, którym Zenani
Mandela wracała do domu z przedmundialowego eventu z udziałem
Shakiry i Black Eyed Peas, na autostradzie wpadł w poślizg i uderzył
w barierki. Kierowca był pijany.
Madiba przybył dopiero na ﬁnał, pożegnać gości. Ciężar przywitania
świata w johannesburskim Soccer City spadł na Bafana Bafana,
którym i tak ciążyła już otoczka wydarzeń. W korytarzu
prowadzącym z szatni na murawę czekali Meksykanie, z którymi
otwierali turniej, a atmosferę stadionowi nadawał ryk wuwuzeli. W
tej mieszance skrajnych emocji dopiero potężny strzał Siphiwe
Tshabalali chwilę po przerwie wzniecił eksplozję trybun.
„Goal for South Africa. Goal for all Africa!” – darł się wniebogłosy
Peter Durry, brytyjski wysłannik Sky Sportu, kiedy Tshabalala z
kolegami oddali się rytualnemu tańcowi radości. Zatańczył cały
naród. Czarni i biali odetchnęli od ciężkiej i stosunkowo świeżej
historii okrucieństw. Urodzeni po apartheidzie nie mieli jeszcze
osiemnastu lat.
„To był jeden z najpiękniejszych goli na tym świecie” – nie bez
wzruszenia przyznał niedawno Pelé.
Dwadzieścia minut później Rafael Márquez ukradł gospodarzom
zwycięstwo, ale nie wytrącił im z rąk pióra, którym napisali nową
historię. Odkryliśmy Afrykę na nowo.
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Madiba wycofał się z publicznego życia w tym samym roku, w
którym przyznano prawo organizacji. Pierwszy prezydent nowej
RPA już się nie pojawił na ceremonii losowania grup w grudniu 2009
roku, ale wszystkim zgromadzonym prosto ze swojego domu
przesłał nagranie. „Sport ma moc inspirowania i jednoczenia ludzi
[…] Musimy dążyć do doskonałości w naszej gościnności. Czujemy
się uprzywilejowani i z pokorą przyjmujemy, że Południową Afrykę
obdarzono zaszczytem bycia afrykańskim gospodarzem. Dziękuję
wam!” – mówił.

pierwszym planie jest jak ﬁlm bez głównego bohatera. I nie osłodziła
tego śmietanka towarzyska wśród gości losowania w osobach
urodzonej w RPA białej aktorki Charlize Theron, pierwszego
czarnoskórego reprezentanta Południowej Afryki w krykiecie,
Makhaya Ntini’ego, etiopskiego maratończyka i dwukrotnego
złotego medalisty olimpijskiego, Haile Gebrselassie, jedynego
białego w drużynie gospodarzy turnieju, Matthew Bootha, rugbysty
Johna Smita i Davida Beckhama.
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Ciężkie początki samuraja w Europie

osuke Ideguchi to największe odkrycie ostatniego roku w
reprezentacji Japonii, której stał się głównym ogniwem i
ostoją środka pola. Mimo to nie jest w stanie załapać się
do składu hiszpańskiego drugoligowca.

Dla przeciętnego europejskiego kibica to zawodnik raczej
anonimowy. Z pewnością w reprezentacji Japonii znajdziemy kilka
gorętszych nazwisk. Kto jednak śledził ostatnie poczynania
Samurajów, ten wie, jak świetnie prezentował się 21-latek. W
reprezentacji debiutował w czerwcu zeszłego roku. Od tego czasu
zdołał rozegrać jedenaście meczów, popisując się zwłaszcza w
Pucharze Azji Wschodniej oraz decydujących starciach w
eliminacjach do MŚ.

Yosuke to defensywny pomocnik typu box-to-box, bardzo dobry w
odbiorze, mobilny, szybki i z inklinacjami do gry ofensywnej.
Dysponuje doskonałym uderzeniem z dystansu, o czym przekonała
się chociażby reprezentacja Australii, którą wykończył jednym z
takich strzałów. Przy okazji wtedy zapewnił swojej ojczyźnie bilety
na pokład samolotu do Rosji.

Mowa mową, jednak kluczowe są kwestie taktyczne. Żeby to
zrozumieć, trzeba przyjrzeć się stylowi gry Culturalu Rubéna de la
Barrer y. Skrótowo rzecz ujmując, polega on na długim
utrzymywaniu się przy piłce i uśpieniu rywala niezliczoną liczbą
podań. To właśnie dzięki takiemu nastawieniu drużyna z Leónu
przoduje w statystyce średniego posiadanie piłki w lidze. Chociaż
wcale nie przekłada się to na wyniki zespołu, który nie zdołał
utrzymać się w Segunda División.

Jego nieprzeciętne umiejętności prezentowane zarówno w JLeague, jak i w niebieskiej koszulce reprezentacji nie uszły uwadze
europejskim skautom i w styczniu za ponad 500 tysięcy euro traﬁł z
Gamby Osaka do angielskiego Leeds. Ideguchi nie spełniał jednak
odpowiednich wymagań, aby dostać pozwolenie na pracę
konieczne do gry w Anglii. Względy proceduralne nakazały
wypożyczyć go na pół roku traﬁł do drugoligowego Culturalu
Leonesa. Wybór był nieprzypadkowy za sprawą Ivána Bravo oraz
katarskiej Akademii Aspire, która jest właścicielem klubu z Leónu.
Dyrektor generalny wspomnianej akademii i wiceprezydent
hiszpańskiego klubu nietypowo dzieli te funkcje z pracą w zarządzie
Leeds. Taka sieć powiązań zaprowadziła Japończyka do
beniaminka LaLiga2.

Wpasowanie Ideguchiego do takiej ﬁlozoﬁi było dosyć karkołomne.
Zawodnik pchający piłkę do przodu przy każdej sposobności, to nie
jest najlepsza opcja dla tych, którzy chcą się nią pobawić przed
wejściem do bramki przeciwnika. Po prostu, Ideguchi jest zbyt
bezpośredni, jak na standardy trenera Barrery, i gdy już grał stanowił
ciało obce. Niech dowodzi temu ostatni mecz, w którym powąchał
murawę. W pojedynku z Rayo pierwszy raz wyszedł w wyjściowym
składzie Culturalu, ale dalekie wypady – czy w pressingu, czy w
ataku – nie były w smak partnerom. Ci absolutnie nie kwapili się do
asekuracji jego wycieczek, z czego skrzętnie skorzystali
Franjirrojos, strzelając w pierwszej połowie dwie bramki. Po
przerwie Ideguchiego na boisku już nie było, ale jak się okazało –
słuch po nim zaginął na dłużej.

„Piłkarscy skauci nie śpią, jeśli w J.League jakiś młodzieniec co
tydzień zdobywa najpiękniejsze gole, nagrody debiutanta roku,
traﬁa do najlepszej jedenastki ligi, to nie trzeba być detektywem
Poirot, aby wpaść na jego trop. Transfer do angielskiego Leeds i
natychmiastowe przenosiny do Culturalu były początkiem końca
wielkiego boomu na energicznego defensywnego pomocnika” –
uważa Adam Błoński, założyciel serwisu AzjaGola.pl. Lokalni
dziennikarze oraz kibice także byli zachwyceni. W Ideguchim
upatrywano zbawiciela dla będącego w krytycznej sytuacji
Culturalu i z miejsca potraktowano jak Mesjasza dla żółtodzioba na
zapleczu hiszpańskiej elity. Jak się okazało, zbyt pochopnie.
Samuraj w nowym klubie rozegrał raptem pięć meczów. 107 minut
na boisku, ostatni raz w połowie lutego.

Cultural na długo zadomowił się w streﬁe spadkowej, a zdrowy
rozsądek sugerował zmiany. Japończyk mógłby być idealnym
narzędziem ku transformacji. Nie widział tego jednak Rubén de la
Barrea, dla którego wypracowany sposób gry jest świętością i nie
podlega modyﬁkacjom. Można dyskutować czy wyrzekanie się
elastyczności taktycznej trenera jest większym grzechem, niż brak
poddania się porządkom przez Japończyka, który w innych
okolicznościach przerósłby resztę zespołu.
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Fot. AFP PHOTO / Omar Torres

Nie bez znaczenia są problemy z aklimatyzacją typowe dla
japońskich zawodników na Starym Kontynencie. Ideguchiemu z
pewnością nie pomogła też nieznajomość żadnego języka obcego.
21-latek nie potraﬁ komunikować się nawet po angielsku, nie
wspominając o hiszpańskim. Jest to dla niego ogromna przeszkoda,
o czym niejednokrotnie sam wspominał.
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Japoński Mączyński
Japończyk miał tylko z pozoru łatwe zadanie przebicia się do składu
beniaminka walczącego o utrzymanie w drugiej lidze. Fakty są
jednak takie, że od kilku miesięcy pozostaje on bez gry. Akira
Nishino uznał to za wystarczający powód, aby nie znaleźć dla niego
miejsca w 23-osobowej kadrze Samurajów.
Bez Ideguchiego konieczne będzie budowanie rdzenia reprezentacji
od nowa. Vahid Halilhodzić zainwestował mnóstwo czasu, aby
wkomponować szybkostrzelnego volante do kadry, ednak
selekcjoner w Japonii uległ zmianie. Każdy trener ma swojego

jednak selekcjoner w Japonii uległ zmianie. Każdy trener ma
swojego Mączyńskiego, jest multum zawodników, którzy chcą
skorzystać z niedyspozycji Ideguchiego. Na przykład pogromca
tytanów, Gaku Shibasaki z Getafe, zawodnik, który wypromował się
na KMŚ, gdy strzelił dwa gole Realowi Madryt, a w swoim
pierwszym sezonie w Primera División zdobył bramkę tygodnia
przeciwko Barcelonie” – wtrąca Błoński, przy okazji dorzucając
innych kandydatów na ewentualny wakat po pomocniku Culturalu.
To Toshihiro Aoyama z Sanfrecce Hiroshima i Kento Misao z
Kashima Antlers, których duet mogą dopełnić Horatu Yamaguchi z
Cerezo Osaki i Ryota Oshima z Kawasaki Frontale.
W tym gąszczu egzotycznych dla nas nazwisk znajdzie się
szczęśliwiec, któremu przyjdzie 28 czerwca w Wołgogradzie
zamknąć fazę grupową mundialu w starciu z Polską. Ale czy BiałoCzerwoni mogą być pewni nieobecności japońskiej gwiazdki
Ideguchiego? „Nic bardziej mylnego. Yosuke dotąd zachowywał
idealne Yin Yang między grą ofensywną a defensywną. Stawiając
na niego, zespół nie tracił ani walorów w ofensywie ani w
defensywie. Niczym w NBA był to go-to guy w decydujących
momentach gry” – rozwiewa wszelkie wątpliwości Błoński.
Znak zapytania przy szansach Ideguchiego postawił sam
Halilhodzić, nie powołując swojej gwiazdeczki na marcowe sparingi
z Mali i Ukrainą. Więcej dylematów będzie miał Akiro Nishino,
nowy selekcjoner Japończyków, który swój pierwszy mecz za
sterami Samurajów rozegrał 30 maja z Ghaną. A już dziewiętnaście
dni później – z Ideguchim czy bez – będzie w Rosji stawiał opór
Kolumbii.

Fot. ESPN

Fot. AFP PHOTO / Omar Torres
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Mariano Pernía – mundial na spontanie

czerwca 2006 roku o czwartej nad ranem dostał telefon z
Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej. Na linii Luís
Aragonés. „Chcesz pojechać na Mundial?” – zapytał.
Choć Mariano Pernía się przebudził, to sen trwał.

Dramat del Horno
Hiszpanie rozpoczęli ostatni etap przygotowań do mundialu. 23osobowa reprezentacja Aragonésa kończyła trening w Walencji,
kiedy Asier del Horno zerwał ścięgno achillesa. W sztabie
reprezentacji wrzało. Finalną grupę na mistrzostwa trzeba było
zgłosić do połowy maja. Kto wykruszył się na ostatniej prostej, mógł
zostać zastąpiony tylko za zgodą FIFA. Gdy zatem lekarz La Roja,
Genaro Borras, stwierdził, że del Horno nie zdąży wrócić na mundial,
Aragonés sięgnął po słuchawkę i wykręcił numer z kierunkowym
+54.
W tym czasie na wakacjach, w rodzinnym Tandil w Argentynie,
wypoczywał świeżo upieczony obywatel Królestwa Hiszpanii.
Piłkarz rewelacyjnego w sezonie 2005/06 Getafe, Mariano Pernía.
Zdaniem prasy sportowej z kraju Picassa – był wówczas obok Joana
Capdevilli głównym kandydatem do zastąpienia kontuzjowanego
del Horno. Mariano o powołaniu nawet nie marzył, gdy składał
wniosek o hiszpańskie obywatelstwo. Przedłużający się proces
zakończył się dopiero w kwietniu, niespełna dwa miesiące przed
rozpoczęciem czempionatu. Aragonés nie ukrywał, że szanse Perníi
są znikome. Pamiętna rozmowa telefoniczna była pierwszą okazją
Mariano do pogawędki z Mędrcem z Hortalezy. Wcześniej Luís był
zdania, że powołanie zawodnika Getafe byłoby niesprawiedliwe
wobec innych.
Debiut na spontanie
Tym większe musiało być zaskoczenie samego piłkarza, gdy
selekcjoner osobiście zaprosił go na zgrupowanie. Pernía z samego
rana wyjechał do Buenos Aires by stamtąd czekać na akceptację
FIFA w sprawie zmian w kadrze.
Procedura zakończyła się sukcesem. 2 czerwca z samego rana
Pernía wylądował w Walencji, a tydzień później zadebiutował w
ostatnim meczu kontrolnym z Chorwacją. Debiut odbił się niemałym
echem, bo Pernía mimo braku treningów wypadł wyśmienicie, a
mecz zwieńczył golem z rzutu wolnego. „Od mojego przyjazdu
wszystko działo się bardzo szybko” – mówił. „Míster twierdzi, że nie
muszę mu dziękować, ale słowa podziękowania mu się po prostu
należą”.
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Radość i rozczarowanie żony
Wydawało się pewne, że Pernía zrealizuje niespełnione marzenie
ojca. Vicente „El Tano” Pernía, utytułowany obrońcy Boca Juniors, na
mundialu nigdy nie zagrał. Cała rodzina cieszyła się więc radością
piłkarza, choć dla najbliższych powołanie mogło okazać się przykrą
niespodzianką, ponieważ w terminie mistrzostw Pernía ze swoją
kobietą zaplanował wesele. „Moja żona jest szczęśliwa, ale
jednocześnie trochę rozczarowana” – przyznał po przybyciu na
zgrupowanie kadry.
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Dobre wrażenie w debiucie i całoroczna wysoka forma
zaowocowały miejscem w pierwszym składzie na Mundialu. Pernía
poszedł za ciosem. Geta okazała się objawieniem rozgrywek,
kończąc ligę na dziewiątym miejscu, a Mariano – chociaż grał na
lewej obronie – był wspólnie z Veljko Paunoviciem najlepszym
strzelcem Azulones. Dziesięć goli nie uszło uwadze możniejszych
niż klub z Coliseum Alfonso Pérez, toteż już wiosną 2006 roku miał
uzgodniony kontrakt z Atlético. Świetnie bite stałe fragmenty gry,
piorunująca szybkość i atomowe strzały z dystansu stały się
znakiem rozpoznawczym Perníi.
Epizod w Niemczech
Wszystko szło jak z płatka. Rewelacyjny sezon, wymarzony debiut,
wyjazd na mundial, a na nim uzasadnione marzenia o zdobyciu
medalu. Hiszpanię wymieniano w gronie faworytów do tytułu, a
pierwsze mecze fazy grupowej tylko rozbudziły apetyt na sukces.
Pernía wystąpił w dwóch meczach grupowych – z Ukrainą i
Tunezją, w których awansował do roli egzekutora większości
stałych fragmentów. Opuścił tylko mecz z Arabią Saudyjską, ale
wtedy akurat Don Luis zaplanował odpoczynek dla pierwszego
garnituru.
Świetnie dysponowaną Hiszpanię do kategorii ciekawostki
umniejszyli jednak Francuzi w 1/8 ﬁnału. La Roja wyszła nawet na
prowadzenie za sprawą celnie wykonanego karnego Davida Villi,
ale później do głosu zaczęła dochodzić Francja. W 41. minucie
Franck Ribéry zerwał się z radarów Perníi i skierował piłkę do siatki.
Ówczesna gwiazda Marsylii śniła się zapewne argentyńskiemu
Hiszpanowi po tamtym meczu, choć trzeba podkreślić, że przy
kolejnych stratach nie popisali się i Sergio Ramos, i Carles Puyol.
Hiszpański sen Pernií niechybnie zmierzał ku końcowi. Po
Mundialu już w barwach Atlético, Mariano znacznie obniżył loty i
mimo wygrania rywalizacji z Antonio Lópezem o miejsce w
składzie, coraz bardziej pracował na łatkę niedorajdy. W
międzyczasie jeszcze kilka razy wystąpił w barwach narodowych,
swój reprezentacyjny licznik zatrzymując na towarzyskim starciu z
Finlandią w 2007 roku.
Równie szybko, co status gwiazdy hiszpańskich boisk, spadł z topu.
Do dyspozycji z Getafe nigdy później nie nawiązał. Po wielkich
występach dla Azulones zostały wspomnienia, a momenty w
Atlético – mimo zwycięstwa w Lidze Europy w 2010 roku – to tylko
wstydliwe napomknienia, które najlepiej usunąć z głowy. Przeżył
jednak przygodę, której niejeden mógłby pozazdrościć. I pomyśleć
tylko, co by się stało, gdyby Pernía tej pewnej czerwcowej nocy nie
odebrał telefonu.

Katarzyna Lewandowska

t @Klewandowska (Do Dodania)

Słówka - Rosja

Mistrzostwa świata - чемпионат мира [czempionat mira]

Fałszywa dziewiątka - ложная девятка [lużnaja diewjatka]

Piłka nożna - футбол [futbol]

Środkowy napastnik - центральный нападающий [centralnyj
napadajsi]

Drużyna - команда [kamanda]
Reprezentacja narodowa - сборная [Sbornaja]
Stadion - стадион [stadion]
Połowa boiska - половина [paławina]
Narożnik boiska - угол [ugoł]
Uderzenie/strzał - удар [udar]
Strzelec - бомбардир [bombardir]
Murawa - трава/Газон [trawa/gazon]
Pole karne - штрафная [sztrafnaja]
Bramka - ворота [warota]
Boczna siatka - боковая сетка [bakawaja sietka]
Słupek - штанга [sztanga]
Poprzeczka - перекладина [perekładina]
Trybuna - трибуна [tribuna]
Trybuna vip - VIP-трибуна [VIP-tribuna]
Bilet - билет [bilet]
Piłka - мяч [mjać]
Mecz - матч [mać]
Kapitan - капитан [kapitan]
Gwizdek - свисток [swistok]
Piłkarz - футболи́ст [futbalist]

Kibic - болельщик/фанат [balelsik/fanat]
Koszulka - футболка [futbolka]
Strzelić gola - забить мяч в ворота [zabić mjać w warota]
Rzut karny - пенальти [penalti]
Żółta kartka - жёлтая карточка [żółtaja kartoćka]
Czerwona kartka - красная карточка [krasnaja kartoćka]
Spalony - офсайд [ofsajd]
Kontuzja - травма [trawma]
Finalista - финалист [ﬁnalist]
Finał - финал [ﬁnal]
Remis - ничья [nićja]
Wygrana - победа [pabieda]
Porażka - поражения [parażenije]
Puchar - кубок [kubok]
Numer - номер [nomer]
UEFA - УЕФА
FIFA - ФИФА
Taktyka - тактика [taktika]
Pierwsza połowa meczu - первый тайм [pierwyj tajm]
Druga połowa meczu - второй тайм [wtaroj tajm]

Gracz - игрок [igrak]
Hattrick - хеттрик [hietrik]
Cztery gole w jednym meczu - покер [pokier]
Bramkarz - врата́рь/голкипер [wratar /galkiper]
Obrońca - защи́тник [zasitnik]
Pomocnik - полузащитник [połuzasitnik]
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Pomocnik box-to-box - полузащитник «от штрафной до
штрафной» [połozasitnik ot sztrafnoj do sztrafnoj]
Napastnik - нападающий/страйкер [napadajsi/strajker]
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„Portugalia jest teraz lepszą
drużyną niż w czasie EURO 2016”

athan Motz, współautor „Trzynastego Rozdziału”, czyli
opowieści o pięciu dekadach starań reprezentacji
Portugalii o złoto na piłkarskim turnieju, rozmawia z
nami o bieżących aspiracjach Seleção. Poświęca też
sporo uwagi Polsce, którą dobrze wspomina tylko spoza
boiska.

Na co stać reprezentację Portugalii? Bo chyba zgadzamy się, że nie
jest faworytem do Pucharu Świata, nawet jako aktualny mistrz
Europy.
Masz rację, Portugalczyków nie wymienia się jednym tchem wśród
aspirujących po złoto. Ale przy okazji mało kto zauważa, że to o wiele
lepsza drużyna niż ta sprzed dwóch lat. Sądzę, że Seleção bez
problemu przejdą fazę grupową i 1/8 ﬁnału, a problemy zaczną się
dopiero w ćwierćﬁnale. To już jest ten etap turnieju, w którym oprócz
piłki wielką rolę odgrywają kontuzje przeciwników, szczęście i kilka
innych czynników, których teraz nie przewidzimy. Symulacja
drabinki podpowiada mi jednak, że Portugalczycy minimalnie
przegrają z Francją w 1/4 ﬁnału.

Fot. Football Whispers
jeśli Wolves w cuglach awansowali do najwyższej klasy
rozgrywkowej. Weryﬁkacja jego umiejętności będzie miała miejsce
waśnie w PL, choćby w kontekście reprezentacji. Bo to Neves do
spółki z Bruno Fernandesem mają być sercem drużyny za dwa lata
na mistrzostwach Europy.

W takim razie co się zmieniło, że Portugalia stała się lepszą drużyną?
Po prostu – do kadry weszło nowe pokolenie, które uzupełniło się ze
„starym oddziałem”. W Rosji nadal możesz się spodziewać
defensywnie usposobionej Portugalii, ale tacy Bernardo Silva,
Gonçalo Guedes czy Gelson Martins są postaciami bardziej
„elektrycznymi” niż ci, którzy wygrali Euro. Jest też Bruno Fernandes,
który ma fenomenalny strzał z dystansu. Oni robią naprawdę dużą
różnicę, a tego wszyscy potrzebowali. Wcześniej tylko Cristiano
Ronaldo mógł zmienić obraz gry, teraz takich piłkarzy jest więcej.
Ale defensywa wciąż jest leciwa i niezmienna.
To paradoks. Portugalska taktyka jest bardzo pragmatyczna i to na
obronie ma się opierać klucz do sukcesu, a mimo to jest problem z
zestawieniem dwójki stoperów. Pepe jest pewny gry, ale kto koło
niego? Albo José Fonte (34 lata – przyp. red.), albo Bruno Alves (36). I
dopiero jak oni sami nie będą się spisywać przyzwoicie, do gry
wejdzie 21-letni Rúben Dias z Benﬁki.
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Tyle mówisz o młodzieży, to dlaczego Renato Sanches przepadł?
Popełnił błąd – za szybko wpłynął na głęboką wodę. Powinien spędzić
przynajmniej jeszcze jeden sezon w Benﬁce, zanim odejdzie do
Bayernu. Rzadko zdarza się, żeby nastolatek opuszczał swój
macierzysty klub i z miejsca odnosił sukcesy gdzie indziej. Nadal
uważam, że ma olbrzymi talent, ale jego pewność siebie jest
wstrząśnięta i od nowego sezonu musi zacząć wszystko od zera.
Jeszcze go zobaczymy w Seleção, może nawet w czasie EURO 2020.
Wiesz dlaczego pytam o Sanchesa? Bo rok po EURO 2016 w Polsce
odbyły się młodzieżowe ME i na własne oczy widziałem, że Sanches
nie odnajdował się na tle rówieśników z Serbii i Macedonii. Za to
prym wiódł Rúben Neves, który wydawał się kolejnym portugalskim
„Golden Boyem”. Dlaczego Fernando Santos nie zabrał go na mundial?
Doprawdy nie wiem, czym się kierował Santos, nie powołując Nevesa.
Selekcjoner wyjaśniał, że Adrien Silva został włączony do kadry, bo
posiada cechy, jakich nie ma żaden inny z pomocników. Ale ja myślę,
że zdecydowało to, że Rúben ostatni sezon spędził na zapleczu
Premier League w Wolverhampthon. To jednak niższy poziom, nawet
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Będziemy na tych mistrzostwach podziwiać jeszcze Ronaldo w
koszulce Seleção? Zaraz po ﬁnale Ligi Mistrzów z Liverpoolem dał
do zrozumienia, że może opuścić Real. Co z reprezentacją?
Najbardziej rozsądnym wytłumaczeniem jest to, że Ronaldo jest już
zmęczony Madrytem. To zrozumiałe, bo Real to trudny klub dla
każdego piłkarza. Fani są bezlitośni, a kierownictwo dba tylko o
wygraną, nie o graczy. A CR7 znosi to już prawie dekadę. Jeśli chodzi
o reprezentację, to niewykluczone, że odejdzie z niej po mundialu w
Rosji. Ale wątpię, żeby teraz zaprzątał sobie tym głowę. Jeśli
zdobędzie mistrzostwo świata z Portugalią, musi zostać uznany za
najlepszego piłkarza w historii.
A może w reprezentacji, podobnie jak w Realu, wraz z sukcesami
presja na CR7 wcale nie spadła, ale wzrosła?
Nie sądzę. Już zrobił coś, czego nie potraﬁli Eusébio i Figo –
zapewnił ojczyźnie tryumf na wielkim turnieju. Teraz musi już tylko
utrzymać swój wysoki poziom i otworzyć się na młodzież, która go
otoczy i zapewni mu wsparcie. Myślę, że to zrobi i w wakacje będzie
cieszył się kolejnymi udanymi występami w kadrze.

Czyli co, zamykamy dyskusję o to, kto jest najlepszym
portugalskim piłkarzem w historii?
Zdecydowanie. Z całym szacunkiem dla Eusébio i Figo, Ronaldo jest
najlepszy. Powiem więcej – nadal jest bardzo niedoceniany za to,
co wnosi do gry reprezentacji.
W takim razie porozmawiajmy o historii. Twoja ulubiona chwila z
Seleção to tryumf podczas EURO 2016 i…
Moment, w którym drużyna zjednoczyła się po zejściu z murawy
kontuzjowanego Cristiano w ﬁnale w Paryżu. Byli niesamowicie
silni psychicznie! Bardzo miło wspominam również trzeci mecz
fazy grupowej ME w 2012 roku. Portugalia pokonała Holandię 2:1 i
zapewniła sobie awans do ćwierćﬁnału.
Polacy najlepiej wspominają Portugalię z meczu w Chorzowie w
2006 roku. Pamiętasz?

Masz jeszcze jakieś wspomnienia związane z Polską?
Uwielbiałem to, jak traktowano nas w czasie EURO 2012 i w ogóle,
jak wy cieszyliście się z organizowania turnieju. Kilka miejsc
zapadło mi w pamięci. Na przykład Gdańsk. Mało kto o nim wie,
ale jest bardzo uroczy. Albo Opalenica, która była niesamowicie
ważna dla Portugalczyków. Pozwoliła wyciszyć się od hałasu fazy
grupowej, którą piłkarze rozgrywali na Ukrainie. No i, oczywiście,
wasze jedzenie jest bardzo dobre!
Kończmy. Kto zostanie mistrzem świata?
Nie ma wyraźnego faworyta, wszystko zależy od okoliczności.
Jeśli całkowicie wykuruje się Neymar, wtedy Brazylia jest
głównym pretendentem. Oprócz nich Niemcy, Francuzi i
Hiszpanie. Na pewno nie Argentyna, bo jeśli wyłączymy z niej
Messiego, zespół przestaje być jakkolwiek silny. Stawiam na
Niemców, bo wydają się ekipą najbardziej kompletną pod
wszelkimi względami.

Nie pamiętam zbytnio tego pojedynku. Mecze z Polską zawsze są
męką dla Portugalczyków. W ogóle zespoły stawiające na ﬁzyczną
grę – a Polacy zapewne wtedy tak grali – sprawiają wiele
problemów Seleção. Nie mogę się już doczekać kolejnego
portugalsko-polskiego starcia w Lidze Narodów, choć pewnie znów
będzie ciężko.
Wtedy dwie bramki zdobył Euzebiusz Smolarek, a jego ojciec
dwadzieścia lat wcześniej także zapewnił Biało-Czerwonym
zwycięstwo z Portugalczykami podczas mundialu w 1986 roku.
Kojarzę tylko, że Włodzimierz Smolarek nazwał syna Euzebiusz na
cześć Eusébio. To musiał być znak ogromnego szacunku pana
Włodzimierza dla tego wielkiego piłkarza.
Ale na pewno pamiętasz ostatni mecz Polska-Portugalia na Euro.
Odczuwałem napięcie przed tym spotkaniem, bo Polacy mieli
bardzo silną obronę. Na dodatek oba zespoły po fazie grupowej
wydawały się porównywalne jeśli chodzi o potencjał i nie
potraﬁłem wyobrazić sobie scenariusza tego ćwierćﬁnału. Mieliście
w swoich szeregach więcej talentu, niż w ostatnich latach.
Lewandowski, Glik, Milik, Fabiański… Zaskoczyło mnie, jak szybko
objęliście prowadzenie i wtedy pomyślałem, że to jest moment,
kiedy Portugalczykom już się nie upiecze. Ale w meczach
pucharowych szczęście jest niewyobrażalnie ważnym czynnikiem
i to ono uśmiechnęło się do Renato Sanchesa, a potem do Rui
Patricio podczas rzutów karnych. Tak czy owak – gdyby obrócić
wynik w drugą stronę, nie byłoby niespodzianki. Pokazaliście, że
potraﬁcie zaskoczyć każdego.
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Grać, jak pan Kim przykazał –
dziwny mundial Korei Północnej

Komunizm, bieda, zacofanie i rządząca już od 70 lat
despotyczna dynastia Kimóm – to najczęstsze
skojarzenia z Koreą Północną. Natomiast mało kto bierze
ją pod uwagę, rozmawiając o sporcie.

Trudno się jednak temu dziwić. Poza pojedynczymi sukcesami w
podnoszeniu ciężarów i zapasach, sportowcy z tego kraju raczej nie
błyszczą na arenie międzynarodowej. Nie udaje im się to zwłaszcza
w piłce nożnej – dość powiedzieć, że w skali światowej reprezentacja
kobiet osiąga znacznie lepsze wyniki niż drużyna mężczyzn. Mimo
to, raz na kilkadziesiąt lat zdarza się, że i piłkarze mają co świętować.
Tak też było przed i na mundialu w RPA.
17 czerwca 2009 roku. Przed ostatnią kolejką eliminacji w streﬁe
azjatyckiej nadal było wiele niewiadomych. Interesująca sytuacja
była zwłaszcza w tej grupie, w której szanse na bezpośredni awans
miały Korea Północna, Arabia Saudyjska i Iran. Dość
niespodziewanie wywalczyli go ci pierwsi, choć w dużej mierze
dzięki… Korei Południowej i golu Park Ji-Sunga w końcówce meczu z
Iranem, który pozbawił Persów zwycięstwa. Po raz pierwszy od 1996
roku – a drugi w całej historii – Pjongjang musiał co do sekundy
zaplanować wizytę swojej reprezentacji na mundialu.
Angielska niespodzianka
Swoją drogą, nie można nie wspomnieć o wyczynach Korei
Północnej na turnieju w Anglii, na których pojechała zresztą tylko
dlatego, iż FIFA zagroziła przeniesieniem go do innego kraju, jeśli
Anglia odmówi wydania wiz gościom z dalekiego wschodu.
Planowano ich nie wpuścić, bojąc się, że ich gra i wyniki mogą
doprowadzić do jakiegoś politycznego kryzysu, którego chciano za
wszelką cenę uniknąć. Ostatecznie ugięto się jednak pod żądaniami
światowej federacji.
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Gdy Chollima traﬁli do grupy z Włochami, Chile i Związkiem
Radzieckim, wieszczono im srogie baty. Ku zaskoczeniu wszystkich,
Azjaci nie tylko zdołali zremisować z La Roja, ale w kluczowym
pojedynku pokonali Squadra Azzurra, awansując tym samym do
fazy pucharowej, czego nie udało się wcześniej osiągnąć żadnej
ekipie z ich kontynentu. Co więcej, w ćwierćﬁnale byli bardzo blisko
wyeliminowania Portugalii, ale pomimo ekspresowego wyjścia na
prowadzenie 3:0, ostatecznie przegrali 3:5, boleśnie doświadczając
talentu Eusébio, który strzelił cztery gole.
Jakbyście ich przywitali po takich występach? Jak bohaterów? Jak
nowych idoli? Cóż, tak pewnie byłoby w większości Państw, ale w
Korei Północnej… Pojawiły się doniesienia, że ćwierćﬁnaliści
mistrzostw świata zostali „nagrodzeni” zesłaniem do obozów pracy i
kopalń. Wszystko dlatego, że po zwycięstwo nad Włochami mieli
nazbyt świętować, pijąc piwo i podrywając lokalne dziewczyny.
Choć wiele lat później udało się dotrzeć do kilku wciąż żyjących
członków tamtej kadry, którzy kategorycznie temu zaprzeczyli i
wyznali, że partia i rodacy wydatnie im gratulowali i dziękowali,
trudno jednoznacznie ustalić, która z wersji jest prawdziwa. Kto
bowiem ośmieliłby się powiedzieć choćby jedno złe słówko na
wspaniałego wodza i jedyną słuszną partię?
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Fot. Sohu.com
Trudne przygotowania
Wróćmy jednak do bliższych nam czasów. Kim Jong-Il, ówczesny
przywódca Korei Północnej, nie chciał dopuścić do tego, by piłkarze
zhańbili swój kraj. Motywacją było zwłaszcza to, że do turnieju
zakwaliﬁkowali się także sąsiedzi z południa, a zamrożony konﬂikt i
rywalizacja pomiędzy oboma państwami nie raz rozgrzewała już
cały świat. Dość powiedzieć, że oba bezpośrednie mecze w
eliminacjach nie odbyły się bez kontrowersji. Pierwszy musiał
zostać przeniesiony na neutralny teren do Chin, bo Korea Północna
odmówiła wywieszenia ﬂagi i odegrania hymnu Korei Południowej.
Z kolei wyjazdową porażkę Kim Jong-Il zwalił na zły stan zdrowia
piłkarzy, którzy mieli zostać celowo podtruci podczas wizyty w
Seulu.
Przed mundialem w RPA zarządzono specjalne przygotowania,
które miały trwać pół roku. Było to możliwe, bowiem niemal
wszyscy reprezentanci grali w krajowej lidze. Odbyły się więc
zgrupowania w różnych miejscach – od Hiszpanii, Niemiec i
Szwajcarii aż po Amerykę Południową. Jeden obóz miał odbyć się
także w Zimbabwe, ale… zaprotestowała miejscowa ludność.
Wszystko przez to, że w latach 80. Korea Północna miała
sponsorować tamtejsze oddziały wojsk, które brutalnie
pacyﬁkowały cywilów podczas jednego z powstań.
Mimo takich czy innych problemów, Azjaci sumiennie trenowali,
nie chcąc zawieść swoich kibiców. Choć kibice to być może za duże
słowo – faktem jest bowiem to, że w Korei Północnej mało kto w stu
procentach rozumie, czym jest futbol. Wiadomo, że jest sportem, ale
ze świecą szukać kogoś, kto ma o nim choć trochę szersze pojęcie.
Ba, niewielu wie, kto jest aktualnym mistrzem kraju. Piłkarze nie
chcieli więc zawieść rodaków, a zwłaszcza tych u władzy.
Dla fanów piłki nożnej z całego świata Chollima byli tajemniczą i
pełną zagadek ekipą. Wyobrażano sobie, że zawodnicy to smutni,
całkowicie zaślepieni propagandą ludzie, dla których nie mogą i nie
istnieją żadne emocje. Dlatego też dziennikarze zdziwili się, że
podglądając ich treningi, mogą dostrzec graczy, którzy nie tylko
luźno ze sobą rozmawiają, ale od czasu do czasu także żartują.
Media najbardziej interesował Jong Tae-Se. Tak, to nie przypadek, że
kojarzycie to imię i nazwisko.

kolejnych pojedynków byli już obecni na ławce.
Azjaci zaskoczyli jednak wszystkich i skutecznie stawiali opór
wielokrotnym mistrzom świata. Niemoc faworytów przełamał
dopiero w 55. minucie Maicon, ale i tak podopieczni Kim Jong-Huna
wyszli z tej batalii zwycięsko, bowiem w samej końcówce udało im
się zdobyć honorową bramkę, redukując rozmiary porażki do 1:2. Po
takim występie władze Korei Północnej podjęły decyzję o pokazaniu
powtórki tego meczu w krajowej telewizji. Trzeba bowiem pamiętać,
że wszelkie transmisje sportowe w KRLD są opóźnione przez kilka
godzin, a nawet dni.

Fot. Youtube.com
Krew, pot i łzy
Jong Tae-Se to właśnie ten piłkarz, którego płacz podczas
odgrywania hymnu przed pierwszym meczem fazy grupowej obiegł
cały świat. „Możliwość gry na mundialu jest rzeczą, z której jestem
najbardziej dumny w całym moim życiu. Dodało mi to pewności
siebie, której już nie oddam; która zostanie ze mną do końca moich
dni. Moje łzy wyrażały wiele emocji. Czułem, że spełnia się moje
marzenie i byłem szczęśliwy, że mogę reprezentować mój kraj w tak
ważnym momencie. Zawsze łatwo okazuję emocje i nie wstydzę się
przyznać, że jestem beksą” – tłumaczył potem w jednym z
wywiadów. Z uwagi na jego wygląda i styl gry, nazywano go
Rooneyem, chociaż on sam zawsze podkreśla, że jego idolem jest
Drogba. Wiele osób polubiło sympatycznego Azjatę, który jednak nie
zawsze mógł się czuć tak dobrze.
W okresie mundialu w RPA był bowiem jednym z trzech
reprezentantów, którzy nie urodzili się w Korei Północnej. Każdy z
nich przyszedł na świat w Japonii i choć odbyli edukację zgodnie z
północnokoreańskimi wytycznymi, grupa nie chciała ich na
początku zaakceptować. Uważali ich za intruzów, których kultura i
styl życia była czymś całkowicie obcym. Wszystko jednak odeszło w
niepamięć wraz z kolejnymi golami, które strzelał Jong Tae-Se. Być
może nie jest najbardziej utalentowanym napastnikiem na świecie,
ale umiejętności i pojęcie o grze ma – nie bez powodu chciała go
zgarnąć dla siebie reprezentacja Japonii, a na testach przez kilka dni
miało go Blackburn Rovers.
Jak gwiazdy nie traktował go jednak selekcjoner, Kim Jong-Hun.
Twardy, nieustępliwy i do szpiku kości przesiąknięty ideologią
partii. Na każde pytanie odnośnie konkretnego zawodnika
odpowiadał, że liczy się tylko kolektyw i że piłkarza są tylko
pojedynczymi elementami całości – wszyscy tak samo dobrzy i
traktowani na tych samych zasadach. Zastanawiacie się, co więc
było powodem tak wielkiego sukcesu, jakim był awans na mundial w
RPA? „Stało się tak dlatego, że nasz wielki wódz bardzo interesuje się
piłką. Inwestuje w tę drużynę. Dzięki niemu gramy tak dobrze.
Często doradza mi w kwestiach taktycznych, zna się na tym jak nikt
inny, a jego wiedza i spojrzenie na piłkę potraﬁ rozwiązać nawet
najtrudniejsze dylematy”. Proste, prawda?
Zmarnowana wielka szansa

Po budującym występie z Brazylią władze Korei Północnej podjęły
bezprecedensową decyzję o puszczeniu drugiego spotkania z
Portugalią. Przed piłkarzami pojawiła się wielka szansa, którą
jednak całkowicie zmarnowali. Polegli aż 0:7, a transmisję
wyłączono już w 60. minucie, gdy na 4:0 prowadzenie Seleção
podwyższył Tiago. Dla władz było to wystarczające upokorzenie.
Dalsze losy kadry już nikogo nie obchodziły. Na koniec fazy
grupowej Chollima przegrali jeszcze 0:3 z Wybrzeżem Kości
Słoniowej i wrócili do kraju.
Smutny koniec
Różne agencje szybko zaalarmowały FIFA, że piłkarze przeszli
piekło po mundialowej klęsce. Selekcjoner miał zostać wyrzucony z
partii i wysłany do obozu pracy. Z kolei niemal wszyscy piłkarze – za
wyjątkiem dwóch, którzy udali się z Afryki prosto do Japonii – mieli
być poddani torturom i publicznym szykanom. Studenci i
dziennikarze mieli oglądać jak tamtejszy minister sportu, Pak
Myong-Chol, wraz z czterystoma przedstawicielami władz
oskarżali zawodników o zhańbienie kraju, odwrócenie się od
komunistycznej ideologii i splamienie wszystkich zasad
posłuszeństwa wobec wodza i narodu. Oﬁcjalnie niezbitych
dowodów na takie „przywitanie” nikt jednak nie znalazł.
Z Korei Północnej żartowali sobie natomiast kibice na całym
świecie. Lawinowo zaczęły powstawać ﬁlmiki, mające imitować
rzekome wydanie wiadomości, które zakłamywało rzeczywistość i
głosiło, że Chollima nie tylko wygrali turniej w RPA, ale także
pokonali w międzyczasie m.in. Związek Radziecki. Inni z kolei
starali się dowodzić, iż ludzie wierzą tam, że mistrzostwo świata
zdobyła Portugalia, co miało być wytłumaczeniem dla klęski w
meczu z nią. Wierzyć można tylko w to, że futbol w Korei Północnej
nigdy nie był, nie jest i długo nie będzie normalny. Niewielu tam to
jednak przeszkadza – najważniejsze, że jest taki, jak pan Kim
przykazał.
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Brazylia, Portugalia i Wybrzeże Kości Słoniowej – mimo
najszczerszych chęci i skrupulatnie zaplanowanych przygotowań,
Korea Północna była skazana na pożarcie w „grupie śmierci”. Serię
kolejnych oklepów mieli rozpocząć Canarinhos. Jeszcze przed
pierwszym gwizdkiem doszło do absurdalnej sytuacji – ze składu
Chollima „wyparowało” czterech zawodników. Rozpoczęły się
spekulacje, iż uciekli, chcąc wyrwać się z komunistycznego reżimu.
Okazało się jednak, że skreślił ich sam selekcjoner i przy okazji

„Od samego początku obie drużyny walczyły w wyrównanym boju.
Nasi piłkarze dumnie tworzyli sobie sytuacje i nie stracili pewności
siebie, mimo utraty dwóch goli. Był to przykład męstwa i siły, jaką
można uzyskać dzięki naszej władzy” – można było przeczytać w
miejscowych raportach. Wrażenie robili także kibice Chollima,
którzy w zsynchronizowany i zaplanowany wcześniej sposób
dopingowali Azjatów. Skąd się w ogóle wzięli w RPA? Niektórzy
twierdzili, że to starannie wyselekcjonowani żołnierze tamtejszej
armii. Inni informowali, że to ludzie podobni do Jong Tae-Se –
urodzeni w Japonii obywatele Korei Północnej, którym za to
zapłacono. Jeszcze inni donosili, że to Chiny wspomogły swoich
komunistycznych braci, wysyłając specjalną grupę tancerzy. Która
wersja była prawdziwa? Wiedział to pewnie tylko Kim Dzong-Il.
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Mała Brazylia w PSG

anarkowo-żółte wyjazdowe koszulki PSG od dnia
prezentacji budziły oczywiste skojarzenie. Jeszcze jedna
odnoga „Operacji Neymar”: Les Parisiens mieli wyglądać
jak Brazylia. Myliłby się jednak ten, kto zarzuciłby
klubowi zaprzedanie duszy marketingowemu diabłu.
Finansowy doping i transfery brazylijskich gwiazd są
częścią tożsamości Paris Saint-Germain, wypracowaną
na długo przed „erą katarską”.

Od swego zarania PSG zwykło zwracać na siebie uwagę ściągając
Brazylijczyków. Powołany do życia w 1970 roku w odpowiedzi na
koniunkturalną potrzebę klub zaledwie rok później powitał w
składzie pierwszego Canarinho. Do drużyny dołączył legendarny
gracz Santosu i świeżo koronowany Mistrz Świata, obrońca Joel
Camargo. Paryską karierę gwiazdora u progu ukrócił wypadek
samochodowy. Po zaledwie dwóch występach opuścił Francję i już
nie wrócił do gry na wysokim poziomie. Przetarł jednak szlak dla
kolejnych gwiazd. Turniej z 1970 to z kolei ostatni mundial, jaki
Brazylia wygrała bez piłkarza PSG w składzie.
Canal+ Brazylia
Brazylijską przystanią w Europie Paryż stał się jednak dopiero dwie
dekady później, wraz z przejęciem Paris Saint-Germain przez
telewizję Canal+. Wyhodowany na potrzeby rywalizacji z
dominującą w Ligue 1 Marsylią wymagał nakładów ﬁnansowych i
głośnych transferów. Potrzebne były wzmocnienia, które odciągną
uwagę od nowych twarzy na Lazurowym Wybrzeżu – Chrisa
Waddle'a czy Rudiego Völlera Kanarkowa rewolucja zaczęła się od
transferów mistrzów Portugalii: Ricardo Gomesa i Valdo (Benﬁca,
tytuły w 1989 i 1991) oraz Geraldão (Porto, 1988 i 1990). Ten ostatni
wyjechał z Paryża po zaledwie roku, ale nabytki z Lizbony przyjęły
się rewelacyjnie. Obaj gracze są dziś legendami PSG.
W 1993 roku nowi piłkarze doprowadzili klub do pierwszego
trofeum w erze Canal+. Pucharu Francji oraz wicemistrzostwa
kraju. Rok później zdobyli zaś drugie w historii i ostatnie do
nadejścia Katarczyków mistrzostwo. Szczególnie ikonicznym
zawodnikiem był Ricardo Gomes, stoper i kapitan reprezentacji
Brazylii. To jego gol przeciwko Tuluzie przesądził o historycznym
tytule. W marszu po Ligue 1 Gomesa i Valdo wspierał już kolejny
rodak – kupiony przed mistrzowskim sezonem za 5 mln dolarów
Rai.
Rai i Ricardo mieli wspólnie reprezentować PSG w kadrze Brazylii
na mundial w USA, ale obrońcę wykluczyła kontuzja. Wówczas to
playmaker przejął opaskę kapitana Canarinhos. Liderował
przyszłym mistrzom świata przez całą fazę grupową, ale w rundzie
pucharowej stracił miejsce w jedenastce, zaś miano kapitana
przejął Dunga i to on jest dziś wspominany jako skipper
zwycięzców z 1994. O ile jednak turniej umniejszył rolę Raia w
kadrze, w PSG miała dopiero urosnąć.
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Rai odnaleziony
W ostatnim wspólnym sezonie Rai, Valdo i Gomes osiągnęli
największy jak dotąd sukces Les Parisiens w Lidze Mistrzów –
dotarli do półﬁnału. Tam traﬁli jednak na Milan, a starzejący się
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Ricardo rozegrał na San Siro swój najgorszy mecz dla PSG.
Ogrywający go przez całe spotkanie Dejan Savićević strzelił dwa
gole i wyeliminował francuski zespół. Obrońca wkrótce opuścił
zespół, ale nie rozstał się z Paryżem na długo. Równoczesne
odejście jego partnera z Benﬁki, Valdo, pozwoliło zaś Raiowi wyjść
z cienia i na dobre przejąć stery w drużynie.
Długo szukał w paryskiej drużynie swojego miejsca, ale w końcu
takie znalazł – królewski tron. Żadnego piłkarza Parc des Princes
nie pokochało tak, jak jego. Trybuny Parku nie są wylewne i na
miłosne wyznania zdobywają się rzadko; następnym po
brazylijskim pomocniku graczem, który doczekał się tam
wymyślonej przez kibiców pieśni był dwadzieścia lat później
Marco Verratti. Inteligentny, elegancki, obdarzony wspaniałą
techniką, słynący z wybornych rzutów karnych. Gwiazdor, lider,
żywy mit. Capitaine Rai. To jego numer nosi dziś Neymar i z jego
legendą się mierzy. Tak jak Rai przed nim, ma poprowadzić PSG
do historycznych osiągnięć w Europie. O ile na krajowym
podwórku katarskie PSG stłamsiło wszystkie osiągnięcia lat 90., o
tyle w rozgrywkach kontynentalnych to tamta epoka jest „złotą
erą”. Półﬁnał LM i dwa ﬁnały Pucharu Zdobywców Pucharów
(jeden wygrany) to wciąż więcej niż przyniosły Paryżowi obecne
czasy. Ikoną tych osiągnięć jest zaś Rai. Dowodem jego wielkości
jest, że lata później kibice to jego, nie rekordowego strzelca Pedro
Pauletę, mianowali w plebiscycie Le Parisien najlepszym graczem
w dziejach klubu.
U schyłku panowania w Paryżu Rai miał obok siebie dwóch
rodaków. Na ławce trenerskiej rok po odejściu z drużyny jako
piłkarz zagościł Ricardo Gomes, a do składu na jeden sezon
dołączył Leonardo. Ten ostatni nie przyłożył ręki do zdobycia
kolejnych trofeów, ale zawiązana wtedy relacja lata później
przysłużyła się Paryżowi w inny sposób. Ricardo w drugim i
ostatnim sezonie na stanowisku trenera wywalczył za to dublet
krajowych pucharów, ale ligę zakończył na zaledwie ósmym
miejscu i musiał rozstać się z klubem.
Sinusoida
W ostatnich tłustych latach PSG też towarzyszyli Brazylijczycy.
Na przełomie wieków najlepszym strzelcem drużyny był gwiazdor
jednego sezonu, Christian, a u progu nowego tysiąclecia kibice
podziwiali Ronaldinho. R10 nie dostarczył klubowi namacalnych
sukcesów – zdobył z nim tylko Puchar Intertoto, ale porywał grą w
pojedynczych meczach, które na tym etapie coraz częściej były
dla fanów Les Parisiens jedynym powodem do radości. Trybuny
do dziś pamiętają mu przede wszystkim niewiarygodne gole w
starciach ze śmiertelnym wrogiem, Marsylią, choć klub ukończył
wówczas sezon na 11. miejscu. Dzięki Ronniemu zdołał jednak
dwukrotnie pokonać wroga: w Parku Książąt Brazylijczyk strzelił
OM dwa gole (w tym jeden przepiękny, z rzutu wolnego), zaś w
rewanżu na Velodrome przyczynił się do wygranej 3:0,
upokarzającym rywali traﬁeniem po rajdzie przez połowę boiska.
Najtrudniejszy okres Paris Saint-Germain pokrywa się z czasem,
gdy nie byli w stanie znaleźć na brazylijskim rynku godnych
następców ikon. Nie zdarzało się, by paryska kadra nie
dysponowała chociaż jednym Canarinho, ale między 2003 a 2007
rokiem byli to piłkarze od przeciętnych po skrajnie
bezużytecznych. Od solidnego Paulo Césara, przez odważnego
OLEMAGAZYN.PL

André Luiza, po Reinaldo czy Evertona Santosa.

Nowa legenda

W 2007 roku wreszcie udało się traﬁć lepiej – nad Sekwanę zawitał
Marcos Céara. Niepozorny prawy obrońca okazał się oddanym
żołnierzem, który spędził w klubie pięć lat, rozegrał 197 spotkań i
wygrał dwa krajowe puchary. Został łącznikiem między epokami.
Gdy dołączał do PSG, drużyna emerytów – Makélélé, Rothena,
Giuly'ego – ledwie broniła się przed spadkiem. Opuszczał zespół, w
którym grali już Thiago Mott, Ménez i Gameiro, prowadzony przez
Carlo Ancelottiego. Jak na ironię, Paryż nakłonił weterana do
rozwiązania kontraktu, by zmieścić się w limicie piłkarzy spoza UE i
zatrudnić kolejnego Brazylijczyka – Lucasa Mourę.

Ney od progu przeskoczył osiągnięcia dwóch ostatnich
brazylijskich gwiazd Paryża – Ronaldinho i Nenê. Dla niego
punktem odniesienia może być tylko Rai. Umiejętnościami
zapewne wyprzedza go bez większej trudności, ale w tym
przypadku nie mierzy się zawodnikiem, lecz z mitem. Kiedy Rai
opuszczał Park Książąt, łez nie mógł powstrzymać ani on, ani kibice.
Neymar takiej relacji z wymagającą paryską publiką może nie
zbudować nigdy, ale powinien się chociaż zbliżyć: musi uczynić
Paryż naprawdę „swoim”. Tak, by wyjątkowe traktowanie przez
wszystkich wokół nie było wymuszone statusem i nie miało w sobie
echa szantażu. Piłkarz liczy, że gra w PSG da mu namacalną korzyść
– nauczy go liderować, a w konsekwencji zbliży do sukcesu z kadrą i
Złotej Piłki. Żeby tak się stało, musi dać klubowi więcej niż tylko gole
i piękne akcje.

Zanim nastały rządy QSI, Park Książąt doczekał jeszcze jednego
brazylijskiego asa, który na nowo tchnął w paryską arenę ducha joga
bonito. W PSG Nenê meldował się jako najlepszy zagraniczny piłkarz
Ligue 1, ale w nowym klubie przebił wszystko, co pokazywał w
Monaco. Popisywał się dryblingami, dostarczał znakomite asysty, a
przede wszystkim strzelał – jego specjalnością były zaś rzuty wolne.
Zachwycający brazylijski pomocnik z „10” na plecach i smykałką do
stałych fragmentów zaskarbił sobie oczywiście miano „nowego
Ronaldinho”. Tak jak Ronnie, Nenê w dwóch pełnych sezonach w
PSG kończył jako najlepszy strzelec zespołu, ale jego liczby były
lepsze: w pierwszym roku zdobył 20 bramek, zaś w drugim – 27. Miał
nieszczęście znaleźć się w Paryżu u brzegu nowej ery – w
pierwszym roku (przed QSI) był absolutną gwiazdą, zaś już w drugim,
indywidualnie lepszym, musiał usunąć się w cień przed Javierem
Pastore. Mimo że jako zastany mebel nie pasował do nowego
projektu, został wówczas ligowym wicekrólem strzelców. Zdobył
także pierwsze „katarskie” mistrzostwo, choć opuścił zespół w
środku tamtego sezonu (2012/13).

Tak jak 25 lat temu, PSG znów ma w składzie kapitana i najlepszego
piłkarza Canarinhos. Tak jak wtedy, brazylijskie gwiazdy są
symbolem przyszłej, wyobrażonej wielkości. Paryż lat 90. widział w
sobie równorzędnego rywala Marsylii. Nigdy nim jednak nie był, bo
jeden tytuł i półﬁnał LM wyglądały nijak przy czterech
mistrzostwach z rzędu i wygranym Pucharze Europy.
Paryż Nassera Al-Khelaiﬁego widzi sam siebie jako superklub na
równi z Realem i Barceloną – poważnego kandydata do zdobycia
LM. W rzeczywistości sporo mu jeszcze brakuje do realizacji tej
wizji. Jeżeli tym razem plan w pełni się powiedzie, nie będzie można
mówić o jakimkolwiek zatraceniu tożsamości: brazylijska samba i
paryski przepych idą ze sobą ręka w rękę od prawie 30 lat. Ici c'est
Brésil.

Qatarinhos
Pierwszym transferem Katarczyków był, jak nietrudno zgadnąć,
Brazylijczyk. Dyrektorem sportowym został dawny gracz klubu,
Leonardo. Choć pracował w Paryżu zaledwie przez dwa lata, we
Francji popularne jest przekonanie, że do dziś PSG nie miało na tym
stanowisku nikogo lepszego. W styczniu 2012 do klubu dołączyli
Alex i Maxwell, którzy okazali się jednak tylko zapowiedzią tego, co
miało nadejść w kolejnym oknie. Paryż ogłosił światu mocarstwowe
plany ściągając z Milanu Thiago Silvę – kapitana reprezentacji
Brazylii i jednego z najlepszych stoperów świata. Razem z nim do
Parku Książąt zawitał Zlatan Ibrahimović; transfer Szweda, dziś
legendy klubu, nie mógłby się powieść bez brazylijskiej podbudowy:
obecności w drużynie jego przyjaciela, Maxwella.
Już cztery miesiące po transferze Thiago Silva został stałym
kapitanem PSG. Odkąd pojawił się w Paryżu, wszystko zdawało się
kręcić wokół niego. W kolejnych oknach dostał do pomocy dwóch
partnerów-rodaków: Marquinhosa i Davida Luiza. W latach 20142016, tj. dopóki Luiz nie wrócił do Londynu, PSG zdarzało się
wystawiać linię obrony w całości złożoną z Canarinhos. Formację w
roli „szóstki” ubezpieczał zaś przez ostatnie sześć lat pochodzący z
Brazylii Thiago Motta.
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Zeszłe lato przyniosło kropkę nad „i”. Transfery Neymara i Daniego
Alvesa sprawiły, że – do czasu zimowej sprzedaży Lucasa – Unai
Emery był w stanie wystawić jedenastkę złożoną w większości z
brazylijskich graczy. „Kanarkowe” korzenie PSG od dawna były
mocne, ale tak naprawdę dopiero przybycie Juniora sprawiło, że
relacja stała się obustronna – dzięki niemu brazylijscy fani
dostrzegli w Les Parisiens „swój” klub i zaczęli masowo zjeżdżać na
mecze do stolicy Francji.
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