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ВСЕКИ ШЕСТИ ИГРАЧ НА СВЕТОВНОТО 
ПЪРВЕНСТВО БЕ ИГРАЧ ОТ ВИСШАТА ЛИГА

Висшата лига е най-попу-
лярната футболна лига в 
света и нейните играчи 

имат огромно влияние върху 
Световното първенство през го-
дините. В тазгодишното Светов-
но първенство участват огромен 
брой играчи от Висшата лига. По 
данни на Safebettingsites.com 1 
на всеки 6 регистрирани играчи 
е от висшата дивизия на Англия.

Коментирайки данните, анали-
заторът на Safebettingsites Едит 
Рийдс казва: „Висшата лига е 
много конкурентна и привлича 
някои от най-добрите играчи от 
цял свят. Ето защо не е чудно, 
че толкова много от тях са си 
проправили път до Световното 
първенство. Не е чудно също, 
че тези играчи оказаха огромно 
влияние по време на турнира и 
ще помогнат за успеха на свои-
те страни“. 

Сред избраните играчи са някои 
от най-големите таланти във Ви-
сшата лига, като Кристиано Ро-
налдо, Де Бройне и Хари Кейн. 
Всички тези играчи бяха фаво-
рити да окажат голямо влияние 
в състезанието и да помогнат за 
прославянето на своите страни.

Освен това отборите с голям 
контингент от играчи от Ви-
сшата лига имат ясно изразено 
предимство пред останалите. 
Според данните 10 от 32-те дър-
жави, които участваха на тазго-
дишното Световно първенство, 
имат трима или повече играчи 
от Висшата лига.

Италианската Серия А и герман-

ската Бундеслига имат съответ-
но 78 и 67 играчи. Испанската 
Ла Лига пък има 83 играчи.

Австралия, Тунис, Катар, Кана-
да и Саудитска Арабия са един-
ствените държави, в които няма 
нито един играч от английската 
Висша лига. Бразилия и Порту-
галия също са държави с двуци-
френо присъствие във Висшата 
лига (12 и 10 играчи.)

Интригуващо е, че извън класи-
ческите пет водещи лиги - Ви-
сшата лига, испанската Ла Лига, 
италианската Серия А, френска-
та Лига 1 и германската Бундес-
лига - в надпреварата през 2022 
г. за различни международни 
отбори участват най-много иг-
рачи от Висшата лига - 36. 

Клубовете от Висшата лига мо-
гат да се възползват най-много 
от програмата за клубни придо-

бивки на ФИФА. Тя ще даде при-
близително 190 млн. паунда на 
клубовете по света, чиито със-
тезатели участват на Световно-
то първенство по футбол през 
2022 г. в Катар.

По време на турнира и официал-
ния тренировъчен период отбо-
рите печелят приблизително по 
9 000 щатски долара за всеки 
ден, в който съответният играч 
е с националния си отбор.

ФИФА разпределя парите меж-
ду националните спортни феде-
рации, преди да бъдат предоста-
вени на клубовете. Асоциацията 
прави изчисленията в зависи-
мост от броя на спортистите, 
избрани от 32-те участващи 
държави. Освен това те отчи-
тат общия брой дни, през кои-
то играчите „служат“ на своята 
страна по време на Световното 
първенство.
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ЕРЛИНГ ХААЛАНД – НАЙ-СКЪПИЯТ ИГРАЧ, 
ПРОПУСНАЛ СВЕТОВНОТО

Според спортния експерт на 
Safebettingsites Едит Рийдс „от-
падането на Хааланд от Светов-
ното първенство по футбол през 
2022 г. е голям удар за фенове-
те, които се надяваха да видят 
22-годишната звезда да се изя-
вява на световната сцена. Нор-
вегия просто не успя да събере 
достатъчно точки в квалифика-
ционния етап и беше изпреваре-
на от Турция. Жалко е, че такъв 

смъртоносен голмайстор няма 
да се появи на Световното пър-
венство по футбол през 2022 г., 
но Хааланд все още има много 
време, за да покаже качества-
та си на най-великата футболна 
сцена“. 

Засега той ще трябва да се задо-
воли с участието си във Висша-
та лига и Шампионската лига, 
където впечатляващите му гол-

майсторски подвизи продължа-
ват да впечатляват футболния 
свят. Феновете могат само да 
се надяват, че Световното пър-
венство през 2026 г. ще бъде 
неговото време да блесне и да 
заеме централно място като 
един от най-ценните играчи на 
Световното първенство през 
2026 г.

Някои от най-големите звезди 
на футбола през 2022 г. не се 
появиха в Катар, като сред тези, 
които пропуснаха участие, са 
Мохамед Салах (Египет) и Луис 
Диас (Колумбия). Сред другите 
известни играчи, които пропус-
наха Световното първенство по 
футбол 2022, са Джейдън Ма-
лик Санчо от Манчестър Юнай-
тед и полузащитникът на Байер 
Леверкузен Флориан Рихард 
Вирц. Всички тези играчи все 
още могат да мечтаят за слава 
на Мондиала през 2026 г. и този 
път със сигурност ще направят 
всичко възможно, за да се уве-
рят, че ще я постигнат.

Световното първенство по футбол през 2022 г. в Ка-
тар бе вълнуващо събитие, но за съжаление някои от 
най-големите световни звезди не успяха да се вклю-

чат. Да вземем например Ерлинг Хааланд; неговата пазарна 
стойност от 166 млн. евро го прави най-високо оценявани-
ят играч (MVP), който пропусна да се включи в Световно-
то през 2022 г., сочи анализ на сайта Safebettingsites.com. 
Норвежкият нападател се превърна в истинска напаст за 
защитниците след преминаването си в Манчестър Сити. 
Невероятните му изяви както във Висшата лига, така и в 
Шампионската лига го превърнаха в една от най-търсените 
звезди в световния футбол.
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КАТАР ПОХАРЧИ НАД 700 МЛН. ДОЛАРА ЗА 
STADIUM 974 ЗА 7 МАЧА

Катар положи значител-
ни усилия, за да напра-
ви първото си Световно 

първенство през 2022 г. най-за-
помнящото се досега. Един от 
най-иновативните стадиони за 
тазгодишния турнир е Stadium 
974, който е построен изцяло от 
корабни контейнери. Стадионът 
е проектиран от Fenwick Iribarren 
Architects и има капацитет от 40 
000 места.

Строителството на Stadium 
974 започва през 2017 г. и бе 
завършено до 2021 г. Според 
Safebettingsites.com Катар е по-
харчил над 700 млн. долара за 
Stadium 974 за седемте мача, на 
които е бил домакин до 16-ина 
финалите. Това означава не-
вероятна инвестиция от около 
100 млн. долара за всеки мач.

„Катар искаше да покаже на 
света, че може да бъде дома-
кин на най-големия футболен 
турнир. Ангажиментът им да 
създадат незабравимо изживя-
ване на Световното е очевиден 
на Stadium 974. Уникалният ди-
зайн и устойчивостта на стади-

она са доказателство за отда-
деността на Катар да осигури 
възможно най-доброто изжи-
вяване за тазгодишния турнир“, 
казва Едит Рейдс, спортен екс-
перт на Safebettingsites. 

Архитектите от Fenwick Iribarren 
построяват стадиона на край-
брежен парцел от около 450 
000 кв. м. Инженерите са из-
ползвали 974 рециклирани кон-
тейнеровоза в тяхната модулна 
форма като знак на почит към 
индустриалното минало на ра-
йона.

Освен това те  са нарекли ста-
диона на базата на междуна-
родния код за повикване в 
Катар (+974). В някои от контей-
нерите са разположени храна и 
тоалетни за стадиона. Катар ще 
реконструира първия временен 
обект в историята на Световни-
те първенства по футбол на дру-
го място.

А по време на цялостната под-
готовка за Световното пър-
венство по футбол през 2022 г. 
Катар построи, ремонтира или 
преустрои осем стадиона. 

Stadium 974 е един от най-тех-
нологичните, с прибиращ се по-
крив, който може да се отваря 
или затваря в зависимост от 
времето.

Съществуват и противоречиви 
мнения относно спазването на 
човешките права в страната 
и разходите за изграждане на 
стадиони в Катар. Струва ли си 
да се харчат по 100 млн. долара 
на мач?

Високата цена е резултат от ре-
шимостта на Катар да направи 
този турнир незабравим. Въпре-
ки това има твърдения за нару-
шения на правата на човека и 
опасения относно условията на 
труд на работниците мигранти, 
наети за изграждането на тези 
стадиони.

Въпреки това Катар продължа-
ва да се стреми към скъпостру-
ващата си визия за успешно 
Световно първенство. Като пър-
вата страна домакин в Близкия 
изток, кралството се надява, че 
тези стадиони ще помогнат за 
създаването на трайно наслед-
ство от устойчиво развитие и 
иновации за бъдещите поколе-
ния. Само времето ще покаже 
дали разходите си заслужават. 
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НАЙ-СКЪПОТО СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО В ИСТОРИЯТА
Тепърва предстоят задълбочени анализи и редица оценки за световното първенство по футбол в 
Катар. Едно обаче е ясно от самото начало - това е най-скъпото световно първенство в историята. 
Според някои изчисления то дори е струвало повече отколкото всички предишни взети заедно.

Обща стойност за организирането на световно първенство (млрд. долара USD)*

* Включват се разходите за инфраструктурни проекти.              Източник: DW - Front Office Sports

Направените разходи от над 200 
милиарда долара звучат умопо-
мрачително, дори и за арабски 
шейхове. Но какво стои зад 
тази сума?

Огромната част от нея са по-
харчени от катарското прави-
телство за инфраструктурни 
проекти, несвързани пряко с 
първенството - като метро мре-
жа, летище, нови пътища, хоте-
ли и др. Много от тези инвес-
тиции са включени в големия 
проект известен като Катарска 
национална визия 2030. 

Ползите, които Катар преслед-
ва, чрез домакинството на това 
първенство не са търговски. Те 
са предимно политически, като 
Катар се надява на подобрява-
не на международните връзки и 
на репутацията на страната.

Както отбелязахме финансова-
та печалба никога не е стояла 
на дневен ред. В това отноше-
ние първенството ще е финан-
сова аномалия. И няма как да е 
по друг начин, при държава от 
едва 2,8 милиона жители с мно-

го скромни традиции в облас-
тта на футбола.

Един от очевидните проблеми 
са стадионите. 7 от 8-те стади-
она на това първенство бяха по-
строени от нищото, но след не-
говия край, разбира се,те  няма 
да са необходими. От тях ще се 
запазят едва 3, а останалите 5 
ще бъдат или разрушени или 
преобразувани в други обекти, 
или пък размерите им ще бъдат 
значително намалени.

Катар все пак се надява през 
следващите години тези пре-
красни съоръжения да приемат 
и други значими спортни съби-
тия - като финали за Лига Евро-
па или Шампионска лига.

Това мащабно строителство 
през последните 10 години оба-
че нямаше как да се осъществи 
без десетки хиляди работници 
мигранти в Катар. И тук започ-
на да се пропуква намерението 
за подобряване на имиджа на 
страната, чрез световното пър-
венство. Редица организации 
алармираха за опасните усло-

вия на работа, хиляди смърт-
ни случаи на работници и като 
цяло незачитане на човешките 
им права.

По време на първенството 
също така избухна и корупцио-
нен скандал в европейския пар-
ламент, следите към който от-
ново водят към Катар.

Предстои да видим как и дали 
ще повлияе на развитието на 
Катар организирането на подо-
бен глобален форум.

За футболните фенове това Све-
товно ще остане в историята 
като противоречиво и странно, 
но пък с добра организация, 
вълнуващи мачове и с участие-
то на едни от най-големите фут-
болни звезди на нашето време.
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КАТАР ЗАБРАНЯВА ПРЪСКАЧКИТЕ ЗА ТРЕВНИ 
ПЛОЩИ – МОЖЕ ДА СЪЗДАДАТ ДЪГА

С извънреден закон Катар 
забрани използването на 
пръскачки за напояване 

на спортни игрища, паркове и 
частни градини. Преди това ка-
тарските власти са получили ня-
колко сигнала, че изкуственото 
разпръскване може да доведе 
до появата на дъги. Експертите 
вече са обезпокоени от качест-
вото на тревата за Световната 
купа.

„Хомосексуализмът е на-
казуем в Катар”, заяви 
говорителят на правител-
ството Хамед Сюлейман. 
„Това включва символи на 
хомосексуалната пропа-
ганда като дъгата. Поради 
това устройствата, кои-
то могат да произвеждат 
дъги, също са забранени. 
Употребата им може да се 
накаже с до три години за-
твор“. 

Новата наредба поставя 
катарските теренни работ-
ници пред големи труд-
ности при поливането на 
тревните площи за Светов-
ната купа. Опасенията са, 
че най-късно до края на 
Световното първенство по 
футбол много спортни те-
рени ще изсъхнат и пора-
ди това няма да могат да се из-
ползват. Сухият климат, който 
преобладава в Катар, вероятно 
ще ускори този процес.
„Сега трябва да поливам всич-
ко на ръка с лейка“, оплаква се 
Акил Хасан, отговорник за тере-
на на стадион „Ал Байт”. „Дори 
и там трябва да внимавам и да 
държа лейката възможно най-
ниско, за да не попада слън-

чевата светлина под лош ъгъл 
върху капките”.

А в момента Министерството 
на вътрешните работи на Катар 
разглежда възможността за 
забрана на петролните локви, 
както и на дъжда, докато грее 
слънце.
Междувременно очевидно и 
ФИФА иска да играе на сигурно: 
Току-що беше обявено, че всич-
ки оставащи мачове от Мон-

диала ще бъдат излъчвани в 
черно-бяло. В консултация със 
страната домакин Катар фут-
болната асоциация иска да га-
рантира, че няма да се виждат 
знамена на дъгата.

„Въпреки всички усилия на ка-
тарските сили за сигурност за 
съжаление не можем да из-
ключим възможността играчи, 

репортери или зрители да ус-
пеят да вкарат контрабандно 
знамена или дрехи с дъгата на 
стадионите“, заяви президен-
тът на ФИФА Джани Инфанти-
но. „За съжаление това вече се 
е случвало няколко пъти. Ето 
защо сме принудени да излъ-
чим всички останали мачове в 
черно-бяло“.

За телевизионните зрители това 
не би трябвало да има отрица-

телно въздействие върху 
удоволствието от Монди-
ала. „Някои от най-вели-
ките мачове в историята 
на футбола са излъчвани 
в черно-бяло”, каза Инфан-
тино. „Например финалът 
на Световното през 1938 
г. между Кралство Унгария 
и домакините от Италия. И 
все пак това не е било на-
ложено чрез закон по оно-
ва време, защото в онези 
славни времена на никого 
не би му хрумнало да се 
бори за правата на чове-
ка“. 

Безцветното изображение 
е възможно благодарение 
на най-съвременната тех-
нология. Единствено ре-
кламните табла в края на 
терена ще продължат да 

светят в цвят. „В противен слу-
чай бихме имали проблеми със 
спонсорите си“, каза Инфанти-
но.

А в момента ФИФА проучва 
дали коментаторите трябва да 
използват оригинален микро-
фон от 1938 г., за да може зву-
кът и изображението да се хар-
монизират по-добре.
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Докато Килиан Мбапе от Фран-
ция водеше в надпреварата за 
топ голмайстор на Световно-
то първенство по футбол през 
2022 г., две други държави до-
минират, когато става въпрос 
за общия брой голове на Све-
товното първенство по футбол.

Според данни, представени от 
Statista, Бразилия и Германия 
имат най-голям брой отбеляза-
ни голове на Световните пър-
венства по футбол - съответно 
238 и 234.
Бразилия е вкарала повече го-
лове от Англия и Франция, взе-
ти заедно. 

От 1930 г. насам в 22 турнира за 
Световната купа, включително 
Световната купа по футбол през 

БРАЗИЛИЯ И ГЕРМАНИЯ СА ОТБЕЛЯЗАЛИ НАЙ-МНОГО 
НА СВЕТОВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ПО ФУТБОЛ - 238 И 234

2022 г. в Катар тази година, са 
отбелязани повече от 2600 гола, 
а бразилските и германските 
футболисти са отбелязали поч-
ти една пета от тях.

По данни на Statista Бразилия е 
отбелязала най-голям брой го-
лове на Световни първенства 
по футбол - 238. Това е само с 
четири повече от втората в кла-
сацията Германия, чиито играчи 
са отбелязали 234 гола. Но гер-
манецът Мирослав Клозе все 
още държи рекорда сред игра-

чите с 16 гола, отбелязани за 
четири световни първенства.

Аржентина, която тази година 
бе сред фаворитите на букмей-
кърите, се нарежда на трето 
място в списъка със 156 гола. 
Италия я следва съответно със 
128 гола.
Шампионът от 2018 г., Франция, 
се стремеше да стане първата 
страна, която успешно защита-
ва титлата, откакто Бразилия 
успя да го направи през 1962 г., 
но страната се нарежда на пето 
място в списъка на най-резул-
татните нации на Световното 
първенство. Досега френските 
футболисти са отбелязали 138 
гола, включително и тези, които 
видяхме на мачовете, изиграни 
в Катар.

ЗВЕЗДИТЕ
Няма никакво съмнение, че го-
лемите звезди на това Светов-
но първенство бяха Меси и Ро-
налдо. Години наред двамата 
се гониха във всички футболни 
класации, като междувременно 
поставяха нечовешки рекорди 
по всички показатели.

Това бе и една от причините за 
значителния интерес към това 
световно първенство - послед-
ната възможност за двамата 
големи да спечелят единстве-
ното липсващо им отличие.

Редно е обаче да отбележим и 
друго. Това бе световното на 
великите старчета! Освен Меси 
и Роналдо Катар беше може 
би последният голям форум на 
цяла орда невероятни футболи-

сти, които създаваха и осмис-
ляха играта през последните го-
дини. И въпреки напредналата 
си футболна възраст, подобно 
на старите герои от книгите на 
Тери Пратчет, те показаха на 
по-младите си колеги за какво 
става въпрос.

Със сигурност тук трябва да 
споменем Лука Модрич, Тиаго 
Силва, Анхел ди Мария, Пепе, 
Бускетс, Лорис, Жиру и доста 
други футболисти, преминали 
отдавна 30 години.. 
Младите, да кажем, също има-
ха проблясъци, но на това пър-
венство ролята им определено 
беше поддържаща.

Мбапе, разбира се, е в друга ка-
тегория. Въпреки че е едва на 

23, отдавна никой не го възпри-
ема за млад играч, а за явле-
ние и вероятно именно той ще 
е голямата звезда във футбола 
през следващите години.

Алексис Мак Алистър се връща 
в Брайтън като световен шам-
пион:
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СКАНДАЛИТЕ

Н  а отминалото вече Све-
товно първенство станах-
ме свидетели и на редица 

скандали - малки, големи и още 
по-големи.

В тази връзка балканските отбо-
ри никога не са за подценяване, 
така че нека започнем с нашите 
съседи - сърбите. В разгара на 
шампионата в техния отбор из-
бухна секс скандал, включващ 
футболисти и съпруги на техни 
съотборници.

Влахович показва на света, че 
няма нищо общо със скандала:

По-късно наблюдавахме тра-
диционните вече ексцесии на 
мача Сърбия - Албания, изви-
няваме се - Швейцария. Швей-
царският отбор за пореден път 
се представи добре на голям 
футболен форум, с което отново 
доказа, че за силен национален 
отбор вече не е нужно да се раз-
чита на местните играчи.

Видяхме още, че ВАР не е про-
блем само за мачовете от бъл-
гарското първенство. Когато 
обаче зад странните решения 
стои изкуствен интелект, явно 
го приемаме доста по-спокой-
но. Надяваме се скоро и от БФС 
да помислят в тази посока.

Нагледахме се и на странни 10- 
минутни продължения. Надява-
ме се БФС да не мислят в тази 
посока, че футболът ни и без 
това е мъчителен за гледане.

Имаше и доста нервни мачове 
с крайно неспортсменско пове-
дение. Тук вече много от фено-
вете си отдъхнаха и приеха тази 
промяна с умиление. Футболни-
те мачове все повече се пре-
връщат в конкурс за прически 
или татуировки. Няма вече кой 
да напсува съдията или да го 
ритне по кокълчетата (голям си 
Ицо!). Ето защо когато самият 
Меси изпусне нервите си, е съ-
битие, достойно за отбелязва-
не. Всички го видяхме в мача 
срещу Нидерландия. Дали бе 
заради големия залог на мача, 
дали заради играта на нерви 
преди него, или пък много ар-
жентински играчи имаха да си 
връщат на Ван Гаал по различ-
ни поводи, всъщност няма го-
лямо значение - нидерландците 
не ни пуснаха в Шенген, така че 
не ни е жал за тях!

Спорно остава дали да биеш с 
голяма разлика значително по-
слаб отбор е неспортсменско. 
Дали танцуването на самба или 
на танца на гълъба показва го-
реща кръв и фантазия, или пък 
е признак на неуважение и над-
менност. Лошото в такива слу-
чаи е, че обикновено съдбата 
те дебне зад вратата с голяма 
бухалка.. или пък на летището.

Бразилците, забелязани на ле-
тището в Катар:

И точно когато си мислехме, 
че сме видели всичко на това 
световно първенство, оживе-
лите след грандиозния и спи-
ращ дъха финал станахме сви-
детели на поредния нереален 
момент - златната ръка на Еми 
Мартинез! Опа,  ръкавица..
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ФУТБОЛЪТ И ПОЛИТИКАТА

Свикнали сме в последно 
време, че всичко е полити-
ка. Уви - спортът, и в част-

ност футболът, не правят из-
ключение. Това дразни голяма 
част от феновете, които смятат, 
че футболът и политиката не 
трябва да се смесват, но духът 
отдавна е изпуснат от бутилка-
та. 

При продължаващата война в 
Украйна очаквано това бе една 
от актуалните теми и по вре-
ме на Световното първенство. 
Като за начало Русия беше из-
хвърлена от участие в плей-
офите за турнира. Преди фина-
ла обаче FIFA не се съгласи да 
излъчи записаното послание 
на Володимир Зеленски и това 
също породи дискусии.

По време на самото първенство 
зрителите по света станаха сви-
детели на различни протести 
или демонстрации в подкре-
па на Украйна, жените в Иран, 
човешките права в Катар, One 
Love и др.

Камерунският футболист Гаел 
Ондуа пък учуди всички, когато 
излезе с бутонки с напечатано 
руското знаме на тях.

Може би обаче знаков остана 
протестът на германския на-
ционален отбор преди първия 
им мач от турнира, когато всич-
ки позираха за снимка със запу-
шени усти - символ, че ФИФА ги 
лишава от глас чрез забраната 
да носят лента с цветовете на 
дъгата.

„Може би щяха да играят по-
добре, ако не бяха направили 
онази проява и мислеха повече 
за самия мач. Тук сме, за да иг-
раем футбол, а не да предаваме 
политически послания“.

Азар може би има право, но пък 
това, че не не предаваха поли-
тически послания по никакъв 
начин не помогна на неговата 
Белгия, която беше едно от раз-
очарованията на турнира.

Селекционерът на Иран Карлош 
Кейрош пък влезе в пререка-
ние с журналистка на Би Би Си, 
която го попита за протестите в 
Близкия изток.

„Защо не питате другите треньо-
ри за политически конфликти? 
Защо не питате Гарет Саутгейт 
защо Англия и САЩ напуснаха 
Афганистан и оставиха всички 
жени в страната сами?“, на свой 
ред попита Кейрош. След което 
продължи:
„Оставете момчетата да играят. 
Честно ли е да им задавате по-
литически въпроси? Като пре-
са имате вашата свобода, но и 
ние нашата да не отговаряме. 
Трябва да уважавате тази наша 
позиция. Оставете играчите да 
играят футбол“.

Но както отбелязахме в начало-
то - политиката и футболът от-
давна са свързани и феновете 
нямат голям избор, освен да се 
подготвят за още от същото и в 
бъдеще.

Протестът беше подкрепен от 
мнозина, но пък и много хора 
твърдо се противопоставиха и 
на смисъла, и на начина на из-
разяването му. Някои дори уп-
рекнаха германците в лицеме-
рие и в незачитане на чуждите 
култури.

Последвалата загуба в този 
злополучен за тях мач срещу 
Япония допълнително раздуха 
скандала и нажежи атмосфера-
та в немския лагер, като само 
можем да гадаем дали това 
не повлия за отпадането им от 
Световното впоследствие. 

Протестът на германците беше 
широко коментиран, в това чис-
ло и от капитана на белгийския 
национален отбор Еден Азар, 
който заяви:
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