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Az U18-as Európa-bajnokságok történetében már sokadszorra futottak össze a magyar fiúk a
bolgárokkal. A Franciaországban zajló kontinensvetélkedő C csoportjában április 16-án,
szombaton rendezett találkozón két dolog volt biztos: az, hogy a magyarok az esélyesebbek,
valamint az, hogy a bolgárok szeretnek „kellemetlenkedni”.

P. D. • Az itthoniak azzal a tudattal léphettek a pályára, hogy az elmúlt években eddig minden
összecsapáson sikeresen legyűrték a balkáni ellenfelet. Mindazonáltal a rivális nem egy
alkalommal okozott fejfájást a magyar együttesnek tisztátalan játékával. Egy-két pörgetéssel
most is igyekeztek borsot törni a srácok orra alá, akik okosan hatástalanították az európai
színvonalnak kevéssé megfelelő próbálkozásokat.

Mindjárt a mérkőzés elején, a kezdőrúgást követően a magyarok szorították be a bolgárokat, s
a 3. percben már Drabbant büntetett az első céllal. A rövid célszünet után folytatódtak a
sorozatos támadások – különösen Kovács Henrik élt együtt a játékkal, s többször is megfuttatta
az őt fogni próbáló játékosokat. A magyarok már a 12. percben kinyilvánították, hogy a pályát
ők uralják – ugyanis miután a szélekről összerántották az ellenfelet, Tokai tüntetőleg ugyanitt
vitt be célt. A félidő végéig további három alkalommal vették be a magyarok a déliek célterületét
(Almási és Drabbant után Kovács mutatta meg magát, ismét szédületes tempót diktálva). Az
első játékrész után 33-0-ra vezettek a magyar fiatalok – azt követően, hogy Katona egy, a
keresztlécre küldött labda kivételével mindegyik jutalomrúgást pontra váltotta.

A szünetet követően a fiúk leeresztettek kissé, amire a bolgárok egy belőtt droppal kontráztak.
A magyarok azonban töretlenül folytatták a célhordást: először Kratancsik inalt el a labdával,
aztán Vona vetődött az alapvonalon túlra, majd Kőműves értékesített. A bolgárok válaszul
ugyan „berámoltak egyet”, a magyarok rögtön visszafizették a kölcsönt (az újonc Zsigár és
Kónya ért be). A meccs végén Steigerwald szerzett még ajándék pontokat jutalomrúgásból.

A végeredmény 66-11 lett, így a magyar csapat eddigi legnagyobb arányú győzelme született
meg a bolgárokkal szemben. A következő megmérettetést a megtáltosodott luxemburgiak elleni
csoportelődöntő jelenti majd (a kis ország 51-0-lal gázolt át legutóbb a dánokon).

A magyar csapat: Kőműves (KARC), Kovács (Szeged), Almási (KARC), Katona (Velence),
Steigerwald, Szabó (FRC), Czakó (Velence), Kis (KARC), Gulyás (Bulldogok), Tokai
(Esztergom), Vona L. (Bulldogok), Drabbant (Velence), Laczikó (Gyöngyös), Montanaro
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(Brignoles), Kratancsik (Velence). Cserék: Vona K. (Bulldogok), Dezső (FRC), Molnár
(Bulldogok), Kalocsai (Velence), Bozsik (Bulldogok), Zsigár (Szentes), Kónya (Gyöngyös).

A cikk az utanpotlassport.hu weboldalról származik.
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