ویژهنامه جام جهانی

سرخپوشان کرواسی و حسرت  20ساله
كرواسي در یک نگاه
لقب :واترني ( Vatreniسرخپوشان)
باالتري�ن س�ازمان فوتبال�ي :فدراس�يون فوتب�ال كرواس�ي (Croatian football
)Federation
سرمربي :زالتکو دالیچ
بهترين عنوان در رنكينگ فيفا :سوم (ژانويه )1999
بدترين عنوان در رنكينگ فيفا( 125 :مارس )1994
تعداد حضور در جام جهاني5 :
بهترين پيروزي :کرواسی( )0-10سن مارینو(  4ژوئن  2016در ریکا؛ کرواسی)
كرواسي (7ـ )0استراليا ( 6ژوئن  1998در «زاگرب» كرواسي)
كرواسي (7ـ )0آندورا ( 7اكتبر  2006در «زاگرب» كرواسي)
بدترين شكست:
کرواسی( )4-0ایتالیا(  5آوریل  1942در جنووا ؛ ایتالیا)
كرواسي (1ـ )5انگلستان ( 9سپتامبر  2009در «لندن» انگلستان)
استاديوم ملي :ماكسيمير
عالمت اختصاري در فيفاCRO :

سرمربي :زالتکو دالیچ
فوتبال کرواس��ی این روزها خود را در رده  18فوتبال جهان می بیند .تیم ملی کرواس��ی هم مثل گذش��ته با
مجموعه ای از مهره های ش��ناخته شده در لیگ های معتبر اروپایی خود را برای جام جهانی آماده می سازد.
با این وجود داش��تن تعداد زیادی ستاره و حتی رنکینگ مناس��ب در جدول رده بندی تیم های سراسر دنیا
تضمینی برای موفقیت قطعی کروات ها نیس��ت؛ چه آنها در روزهای پایان��ی مرحله گروهی مقدماتی جام
جهانی ،با مش��کالت فراوانی روبه رو شدند و با دو شکس��ت( )0-1در خانه ترکیه و ایسلند ،تساوی( )1-1با
فنالند و برد خفیف( )0-1در خانه مقابل کوزوو شانس صدرنشینی در گروه خود را از دست دادند .کروات ها
تنها به لطف برد( )0-2در خانه اوکراین راهی پلی آف جام جهانی ش��دند و در آنجا بود که با یک برد( )1-4و
یک تساوی( )0-0مقابل یونان ،سرانجام راهی جام جهانی شدند.
کروات ها هم مثل بسیاری دیگر از تیمهای اروپایی حتی برنامه مسابقات خود بعد از جام جهانی  2018را هم
مش��خص کرده اند .این تیم پس از باخت( )0-2مقابل پرو ،مکزیک را ( )0-1شکست داد و پس از دو مسابقه
دوستانه برابر برزیل و سنگال و حضور در جام جهانی ،مقابل پرتغال و اردن به میدان خواهد رفت .شرکت در
مسابقات لیگ ملت های اروپا و برگزاری دو مسابقه با اسپانیا و دو دیدار با انگلیس از دیگر برنامه های کروات
ها خواهد بود.
از جمله س��تارگان کنونی کرواسی می توان به ایوان راکیتیچ و لوکا مودریچ دو بازیکن شاغل در اللیگا اشاره
کرد که اولی در  32س��الگی با  90بازی ملی برای بارس��لونا توپ می زند و دومی نیز با همین سن و سال 104
بازی ملی کرده و در رئال توپ می زند .اما کرواس��ی تنها منحصر به این دو بازیکن نیس��ت .از دیگر مهره های
تاثیرگذار این تیم می توان به نفرات زیر اشاره کرد:
متئو کوواچیچ( هافبک  24ساله رئال مادرید با  39بازی ملی)
شیمه ورسالیکو( مدافع  24ساله اتلتیکو مادرید با  34بازی ملی)
ودران کورلوکا( مدافع  32ساله لوکوموتیو مسکو با  97مسابقه ملی)
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آندری کراماریچ( فروارد  26ساله هوفنهایم با  29بازی ملی)
دانیل سوباشیچ( دروازه بان  33ساله موناکو با  36مسابقه ملی)
دژان لوورن( مدافع  28ساله لیورپول با  37بازی ملی)
ایوان پریشیچ( هافبک  29ساله اینترمیالن با  64بازی ملی)
مارسلو بروژوویچ( هافبک  25ساله اینترمیالن با  33بازی ملی)
نیکال کالینیچ( مهاجم  30ساله میالن با  41بازی ملی)
ماریو ماندژوکیچ( مهاجم  31ساله یوونتوس با  82بازی ملی)
کرواس��ی چهار س��ال قبل هم چنین نفراتی را داش��ت و از صعود به مرحله دوم جام جهانی بازماند .اما نباید
فراموش کرد که در آن زمان همگروهی با میزبان مس��ابقات و شرایط داوری در این امر بی تاثیر نبود .شاید با
همین نفرات کرواسی این بار راهی مرحله دوم جام شود .اتفاقی که به جز سال  1998هرگز رخ نداده است .با
این حال فوتبال کرواسی یکی از فوتبالهای ریشه دار اروپا محسوب می شود.

فوتبال كرواسي ،يك قرن قبل از استقالل

آغاز فوتبال در كرواس��ي به سال  1873باز ميگردد .در آن دوران ،انگليسيهاي مقيم اين سرزمين ،فوتبال
را به اهالي بومي ش��هرهاي «ري��كا» و «زوپانيا» معرفي كردند و اين بازي جديد ،چنان س��ريع در بين مردم
گسترش يافت كه كتاب قوانين رسمي آن در  1896منتشر شد ،تا سال  1907باشگاههاي محلي يكي پس
از ديگري در كرواس��ي تأسيس ش��دند و ويرايش جديدي از كتاب قوانين در اين سال به چاپ رسيد .اسناد
تاريخي فيفا نش��ان ميدهد كه يك تيم ملي در كرواسي آن سالها شكل گرفت و در برابر خارجیهاي ساكن
اين منطقه به ميدان رفت.

کروات ها در خدمت تیم یوگسالوی

بازيكنان كرواسي تا قبل از استقالل كشورشان ناچار بودند براي تيم ملي يوگسالوي بازي كنند .آنها از 1919
تا  1939براي كش��ور «پادشاهي يوگس�لاوي» و از  1945تا  1990براي «جمهوري فدرال سوسياليستي
يوگس�لاوي» به ميدان رفتند .هرچند كه هرگاه اوضاع سياسي متشنج ميشد ،بازيكنان كروات به صورت
غيررسمي ،مسابقاتي با تيمهاي ديگر برگزار ميكردند .براي مثال در سالهاي  1918و  1979و در روزهايي
كه جنگ جهاني به تازگي خاتمه يافته بود و تكليف كش��ور يوگسالوي مش��خص نبود« ،هوگو كينرت» به
سرعت تيمي از بازيكنان كروات تشكيل داد و اين تيم كرواسي در چند مسابقه به ميدان رفت.

حريفان دهه  40و  50كرواسي

كرواتها در دوران كوتاه استقالل ،با پيراهن سرخ ،شورت سپيد و جوراب آبي به ميدان ميرفتند .آنها عالوه
بر دهه  ،40چند مس��ابقه غيررس��مي در س��الهاي  1950و  1956نيز برگزار كردند كه در برابر بلغارستان،
آلمان ،مجارس��تان ،اندونزي ،ايتاليا ،روماني ،اس��لواكي و سوئيس بود .مس��ابقاتي كه ماحصل آن 10 ،برد،

