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REÁL MADRID-MANCHESTER UNITED 3-1. A Bemabéuban Figo álomemelésével kezdődött a labdarúgás ünnepe

Futballmú'vészek díszelőadása
Várható volt, hogy az olyan szavakat, 
mint tapogatózás, erőfelmérés, udva
riaskodás, elfelejthetjük a Reál 
Madrid-Manchester United mérkő
zéssel kapcsolatban, és nem is kellett 
csalódnunk. Roberto Carlos mintegy 
nyitányként a második percben az ol
dalhálóba bombázott, csak úgy, futtá
ból, majd a kemény letámadást alkal
mazó angolok pillanatai következtek. 
Beckham szabadrúgásból, Scboles pedig 
akcióból villantotta meg a jobbját, az 
első esetben a sorfal, a másodikban pe
dig Iker Casillas keze állta útját a labdá
nak. Al l .  perc meghozta az első igazi 
helyzetet, tipikusan szigetországi kore
ográfia végén: Gary N eville bedobását 
követően Beckham csúsztatott, Van 
Nistelrooyt pedig az sem zavarta, hogy a 
kapunak háttal áll, így is „ráhúzta” a 
labdát. A holland vakon is majdnem tö
kéletesen érezte a kaput, hiszen labdája 
csak centikkel suhant el a léc felett.

Ha azt írtuk, az előbbi tipikus angol 
akció volt, akkor a következő jelenetsor 
láttán nyugodtan eszünkbe juthattak a

Reál Madrid legszebb hagyományai. A
12. percben Zidane a manchesteri ti
zenhatos előteréből finoman kitette a 
labdát balra, Figo elé, aki varázslatos 
dolgot művelt. Nem vesződött a labda
kezeléssel -  habár ilyen szinten már- 
már istenkáromlás ilyet feltételezni is -, 
nem próbált meg cselezni, nem erőből 
bombázott, hanem alányesett a labdá
nak, amely tökéletes ívet leírva, Barthez 
felett a bal felső sarokba hullott.

Az első gólt összehozó párostól a ki
rályi gárda harmadik aranylabdása, 
Ronaldo sem akart lemaradni, ő a félidő 
derekán villant meg, balszerencséjére 
erről Frisk játékvezető nem vett tudo
mást. Történt, hogy a brazil eltolta a 
labdát a tizenhatoson belül Brotvn mel
lett, aki pedig felrúgta. Hetvenhatezer 
szájból harsant fel a fütty azonnal, csak 
éppen a legfontosabb füttyszó, a bíróé 
maradt el...

A spanyol szurkolóknak olyan sok 
idejük nem maradt a dühöngésre, mert 
a 28. percben újra ünnepelniük kellett. 
Scholes adta el a labdát a saját térfelén,

Zidane azonnal lecsapott az ajándékra, 
és a védőjétől elmozgó R ault szöktette. 
Ha pedig ő a tizenhatoson belül egye
dül marad, akkor olyan sok alternatíva 
nem marad az ellenfél számára. Általá
ban mehet közepet kezdeni... Most 
sem volt másképp, a spanyol gólgyáros 
csodálatosan átvette, majd ballal a jobb 
alsó sarokba helyezte a labdát.

A Reál egy másik koronagyémántja, 
Roberto Carlos ekkor gondolhatta úgy, 
hogy itt az ideje neki is valami emléke
zeteset alakítani. A 31. percben különö
sebb nekikészülődés nélkül ágyúzott, 
Barthez azonban megmutatta, nem 
csupán akkor tud találkozni a labdával, 
amikor a hálóból kell kiszednie. Ha a 
francia nem mutat be bravúrt, akkor 
alighanem összezuhant volna az MU, 
így viszont kis híján szépített. Scholes 
remek ütemben szöktette Van Nistel
rooyt, aki tíz méterről, kissé kisodród
va az oldalhálóba bombázott. A játék
rész végén villant még egyet a másik 
csatárzseni, Ronaldo is: Ferdinandot 
oda-vissza megforgatta, ám a vágta, il

Raúl szerezte a Reál Madrid második és harmadik gólját a Manchester United elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőn

letve a cselsorozat után már nem ma
radt ereje a rendes befejezésre, és gyat
rán Barthez kezébe gurított.

A szép futballt már az első félidőben 
is illedenség lett volna hiányolni, no de 
ami a második első negyedórájában 
történt... A meccs még jobb lett, kö
szönhetően annak, hogy immár két 
csapat fütballozott a Bemabéu szent 
gyepén. A nyitás még a Reálé volt, és 
akkor azt gondolhattuk, egyoldalú gá
laelőadás kerekedik a negyeddöntő 
csúcsütközetéből. A 49. percben 
ugyanis három gólra nőtt a különbség a 
két rivális között. Figo kavargatott a bal 
oldalon, majd középre, az érkező Raúl- 
hoz továbbított. A támadó elegánsan 
maga elé tette a labdát, majd húsz mé
terről, ballal kilőtte a bal alsó sarkot.

Nem tudni, honnan, hogyan, mitől, 
de tény: ekkor kapott erőre a Manches
ter. Van Nistelrooy szinte postafordul
tával „megkínálta” Casillast, aki ezt a 
próbát még kiállta, a következő akció 
végén azonban már „lobogott a fehér 
zászló”. Neville jobbról belőtt labdáját 
követően Giggs kapura pörgetett, Casil
las amolyan BL-döntős bravúrral még 
mentett, pechjére a kezéről Van Nistel
rooy elé került a labda, a holland pedig 
közveden közelről már a hálóba bólin
tott. A manchesteri támadó a tizenegye
dik gólját szerezte az idei sorozatban, 
ennyi gólt előtte még senki sem szor
goskodott össze a Bajnokok Ligájában!

A kapus és a holland következő pár
baja visszavágást hozott, ennek köszön
hetően pedig maradt a 3-1. Van Nis
telrooy ugyanis tisztára játszotta magát 
a tizenhatoson belül, csak arra nem ma
radt már helye és ideje, hogy a kimoz
duló Casillas mellett elterelje a labdát.

A kihagyott helyzetek pedig ettől 
kezdve szépen sorjáztak egymás után: 
Beckham mellé-, Ronaldo fölélőtt, 
Scholes bólintása elkerülte a kaput,

További tippm ixeredm ények

010-013. 014. H, 3 80 015-018.
087. V, 1.70. 088. V, 3.35. 089. H, 1.65. 
090. H, 3.10. 091. H, 2.10. 092. H. 2.20.
093. V, 2.95. 094. H, 1.90. 095. V, 1.80.
096. D, 2.50. 097. H, 3.10. 098. D. 1.80.
099. H, 1.70. 100. V, 2.85. 101. H, 2.15.
148. V, 1.20. 151. V, 1.40. 153. H, 1.20.
154. V, 1.60. 158. H, 1.30. 159. V, 1.45.
160. H, 1.35. 161. H, 1.45.
A z eredm ények tájékoztató je llegű ek  a többi 
keddi esem én y lapzárta után fejeződö tt be.

Roberto Carlos menetrend szerinti 
bombáját Barthez, Giggsét Casillas ha
tástalanította, majd Van Nistelrooy 
akrobatikus lövése halt el a spanyol 
egyes kezében.

A csodálatos futballgálát követően a 
Reál Madrid nagyon közel került a to
vábbjutáshoz, illetve ahhoz, hogy meg
fossza vetélytársát a hazai döntő lehe
tőségétől. Persze az Old Traffordon a 
fehér hollónál azért gyakoribb vendég 
a csoda!

Red Madrid (spanyol)- 
Manchester United (angol)

V: Frisk (svéd], G: Figo 02.), Raúl [28., 49), ill. 
Van Nistelrooy (52)
REÁL MADRID: Casillas -  Míchel Salgado, 
Hierro, Flelguera, Roberto Carlos -  Makelele, 
Flávio Conceicao -  Figo, Raúl, Zidane -  Ronal
do [Guti, 83)
MANCHESTER UNITED: Barthez -  G Neville 
[Solskjaer, 86), R. Ferdinand, Brown, M. Silvestre 
[O'Shea, 58 ) - Beckham, Butt, Roy Keane, 
Scholes, Giggs -  Van Nistelrooy
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AJAX-MILAN 0 -0 . Gyors é s  időnként szép  játék Amszterdam ban, a gólok azonban elmaradtak

A védők mindent megoldottak
UEFA

Vizsgálat indult 
Alex Ferguson ellen
MTI

Az Európai Labdarúgó-szövetség vizs
gálatot indított S ir  A lex  Ferguson ellen, 
mert azt állította, hogy a spanyol és 
olasz érdekek szem előtt tartásával ké
szítették a Bajnokok Ligája negyed
döntőjének párosítását. Az UEFA in
doklása szerint a Manchester United 
vezetőedzője megkérdőjelezte a sorso
lás hitelességét, s ezt nem hagyhatják 
szó nélkül.

Ferguson a vasárnapi angol lapok
nak így nyilatkozott: „Érdekes, hogy a  
három olasz és a három spanyol csapat 
elkerülte egym ást, m in tha m aguk sor
soltak volna. M it  gondolnak, hogyan le
hetséges ez? Úgy, hogy a z  UEFA nem  
szeretné, ha bejutnánk a  manchesteri 
döntőbe. Csak a z t  nem értem , hogy a k 
kor m iért ítélték  nekünk a rendezés jo -  
g á t? ”

A skót szakember már megbánta ki
jelentését, hétfői madridi sajtótájékoz
tatóján elnézését kért.

Persze, ezzel aligha hatja meg az eu
rópai szövetség gyakran túlságosan is 
önérzetes elöljáróit...

Az összeállítást készítette GYENGE BALÁZS,
KORMANIK ZSOLT, MONCZ ATTILA

Mintha a hazai tizenhatosról indult 
volna útjára a labda, a Milán oly gyor
san elfoglalta állásait az ellenfél kapuja 
előtt. Az Ajax megszeppent fiataljai ke
resgélték a labdát, és nem sok híja volt, 
hogy a saját hálójukban bukkanjanak 
rá: az 5. percben Filippo Inzaghi ígére
tesen dobta akcióba Sevcsenkót, az uk
rán a jobbösszekötő helyén meglódult, 
élesen lőtt, ám Lobont védett. Hajtós, 
milánói irányítású mérkőzésnek néz
tünk elébe -  az iramra nem is lehetett 
panasz, ám az olasz szurkolók bánatára

a hazaiak szép csendben, de főleg 
gyorsan magukhoz tértek.

A 9. percben már az Ajax rúgott 
szögletet, a 12. percben Van dér Vaart 
(igaz, nem túl erős) fejessel tesztelte is 
D idát. A másik oldalon, szép adogatást 
követően Inzaghi fennakadt a tömörü
lő védőkön, majd Seedorf, az egykori 
Ajax-csillag is letette névjegyét -  a 16. 
percben egy támadáson belül kétszer is 
célba vette egykori csapata kapuját, de 
Lobont a helyén volt. Ez lehetett az 
utolsó figyelmeztetés, legalábbis erre

következtethettünk abból, hogy az 
Ajax fiataljai jó időre elterelték a labdát 
a kapujuk közeléből. A 21. percben 
cseh-amerikai-svéd együttműködés
ből adódott Ajax-helyzet, de az indító 
Galásek és az előkészítő O ’Brien hiába 
oldotta meg a saját feladatát, lbrahi- 
movic nem tudott elég erőt adni fejesé
be, így Dida könnyedén védett. Mi
közben az Ajax tetszetősen és biztos 
lábbal adogatott, olasz részről annyit 
lehetett feljegyezni, hogy a rendkívül 
aktív O’Brient földre vivő Gattuso sár
ga lapot kapott, amivel kihúzta magát a 
visszavágóra nevezendő játékosok kö
zül; hogy a sántikáló Seedorfot le kel
lett cserélni; hogy Sevcsenko úgy el
tűnt, mintha elhatalmasodott volna 
rajta az utóbbi napokban őt izzasztó 
influenza; no meg azt, hogy azért ez a 
védelem is jól állt a lábán.

A szünet után megint a Milán kez
dett erősebben, Sevcsenkót az utolsó 
pillanatban állította meg Pasanen. A 
másik oldalon Pienaar mellédurran- 
tott, Trabelszi labdáját pedig blokkolta 
Ambrosini. Mindkét fél jelezte, hogy 
nem a 0-0 álmai netovábbja, hullám
zott is a játék rendesen. Az 57. percben 
Ibrahimovic az addigi legnagyobb ha
zai helyzetet puskázta el: a hórihorgas

svéd áttörte a milánói védelmet, össze
játszott Pienaarral, majd a visszakapott 
labdát a kapu mellé vágta. Három 
percre rá Nesta hibájából építkeztek a 
hazaiak, most Ibrahimovic volt a ki
szolgáló és Pienaar a végrehajtó, de hiá
ba kapart bele a labdába még Van dér 
Vaart is, az így is a kapu mellé ment.

Maradt még muníciójuk a milánói
aknak is, Rui Costa akciójánál Lobom
nak kellett közbelépnie, és akadt dolga 
a román kapusnak akkor is, amikor egy 
szögletet követően Ambrosini kétszer 
is célkeresztbe vette a kaput. Itt L itm a- 
nen, ott Tomasson és Rivaldo állt be a 
hajrára, de hiába a három sztár, a gólok 
a milánói visszavágóra maradtak.

Ajax (hollandHVBIan (olasz)

■ B  0 - 0  H l
Amszterdam, 49 000 néző

V: Flauge (norvég)
AJAX: Lobont -  H. Trabelszi, Pasanen [De Jong, 
74), O’Brien, Chivu -  Yakubu, Galásek (Sneijder, 
67), Maxwell, Van dér Vaart -  Ibrahimovic (Lit- 
manen, 73), Pienaar
MILÁN: Dida -  D. Simic, Nesta, Costacurta, 
Maidini -  Gattuso, Rui Costa, Ambrosini, See
dorf (Serginho, 26) -  F. Inzaghi [Tomasson, 73), 
Sevcsenko (Rivaldo, 79)

A Bajnokok Ligája további menetrendje
Negyeddöntő Elődöntő Döntő Elődöntő N egyeddöntő
ápr. 8-9., 22-23. mój.6.,13. máj. 28. máj. 7., 13. ápr. 8-9., 22-23.

M egjegyzés: m inden párban a felső csapat otthonában rendezik az első  m érkőzést; a világos m e- j 
\ zőben  jelö lt párosok a z első  találkozót kedden (vagyis a je lze tt napok közül a z elsőn), a visszavá- j 
: g ó t szerdán [a je lze tt napok közül a másodikon j  já tsszák
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