Ismerd meg az Afrikai Nemzetek Kupájáért küzdő állatokat!

Az Egyiptomban jelenleg zajló Afrikai
Nemzetek Kupájában 24 ország csapata küzd
vagy küzdött: mindegyiküknek más és más
beceneve van.
A becenevek fontosak az afrikai futball
világában: nemcsak a szurkolók számára
adnak identitást, hanem motiválják a
játékosokat is. A becenevek a színes
szurkolócsapattal, dobokkal, sípokkal a
versengés fontos részét képezik.
Az elmúlt időszakban a sasok leginkább
Egyiptomban szárnyaltak. Bár a nigériai
válogatott zöld mezéről híres, becenevük
"Nigéria Szuper Sasai" még népszerűbb. A
csapat az ország címerében látható sasról
kapta az elnevezetését (Nigéria a bronzdöntőt játssza június 17-én, miután Algéria 2:1-re legyőzte az
elődöntőben) .
Tunézia csapata szimplán a "Kartagói Sasokként" ismert, a kartagói civilizációban keresive a
gyökereit, amely nemzeti szimbóluma a sas madár volt. Tunézia erőt, agilitást, energiát akar látni
játékosaiban, mindazokat a jellemzőket, amelyeket egya sas megtestesít meg (Tunézia a bronz döntőt
játssza, miután a Vendégszerető Oroszlánok, azaz Szenegál, 1:0-ra legyőzte az elődöntőben).
Ne feledkezzünk meg a Mali Sasokról sem, bár az ő szárnyalásuk csak a legjobb 16 közé jutásra volt
elegendő, ahol az elefántcsont-parti Elefántok 1:0-ra legyőzték őket...
Az ugandai Koronásdaruk táncának pedig szintén a Vendégszerető Oroszlánok vetettek véget.
A levegőből a földre leszállva a vadállatok vették át az uralmat a pályán, oroszlánok, leopárdok,
elefántok: no de nézzük csak, kik is ők:
A pálya füvén a kameruni Rettenthetetlen
Oroszlánok, az elefántcsont-parti Elefántok, az
angolai Óriás Fekete Lóantilopok, a kongói
(DRC) Leopárdok, az algériai Sivatagi Rókák, a
bissau-guineai
Vadkutyák,
a
szenegáli
Vendégszerető Oroszlánok és a szerény benini
Mókusok küzdöttek.
Afrikában a vezetők és harcosok tisztelete nagy
hangsúlyt kap, így nem meglepő, hogy néhány
csapatot róluk neveztek el: a Zimbabwei Harcosok a hétszeres kupagyőztes, házigazda egyiptomi
Fáraókkal küzdöttek egy csoportban, azonban a csoportkörből nem jutottak tovább. A Fáraókat pedig
mindenki nagy meglepetésére a legjobb 16 között a Dél-afrikai válogatott, a Bafana bafana, azaz

Hajrá fiúk! (zulu nyelven) búcsúztatta el, pedig az egyiptomi csapatot erősítette Mo Salah, aki jelenleg
az még Afrikai Nemzetek Kupája és BBC Legjobb Afrikai játékosa.
Kenya és Ghána azonban máshol keresett becenév
inspirációt: a kenyai Egyesült Csillagok (Harambe
Stars of Kenya) már a csoportselejtezők során, a
ghánai Fekete Csillagok pedig a legjobb 16 között
véreztekett el a Karthaágói Sasok ellen.
Július 19-én kiderül, hogy az Vendégszerető
Oroszlánok bőgnek-e jobban vagy a Karthágói
Sasok szárnyalnak-e magasabbra. Az Afcon 1957
óta tartó történelmében eddig Szenegál egyszer
sem, Tunézia pedig csak egyszer, 2004-ben
győzött!
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