
Београд: Фудбалери Црвене звезде и Јанг Бојса одиграли су нерешено 1:1 у реванш мечу баража, црвено-бели се пласирали у Лигу шампиона захваљујући већем броју голова датих у Берну (2:2)
уторак, 27 август 2019 21:40

Црвена звезда – Јанг Бојс 1:1 (0:0). Србија ће другу годину заредом имати представника
у елитном такмичењу клупског фудбала. Црвена звезда и Јанг Бојси играли нерешено на
Маракани, црвено-бели се пласирали у Лигу шампиона захваљајући већем броју голова
датих у гостима (2:2 у Берну). Вукановић донео предност Звезди, гости изједначили
аутоголом Бена.

  

  
  

#VestiUzivo #VestiLive #VestiSport
  Slavlje i dalje traje! pic.twitter.com/E6yd9YKCG1

  — Vesti OnLine (@VestiOnLine) August 27, 2019    

Ток утакмице:
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22.56 – Крај меча, Звезда је у Лиги шампиона!

  

22.51 – Одличан ударац Нсамеа, још боља одбрана Борјана. Корнер за госте.

  

22.49 – Истекао је 90. минут, играће се још пет у судијској надокнади.

  

22.43 – Почео је 86. минут утакмице. Иванић је у игри уместо Вукановића.

  

22.43 – Почео је 86. минут утакмице. Иванић је у игри уместо Вукановића.

  

22.42 – Добар напад Звезде, Бен је у прилици, али брани Фон Балмос.

  

22.40 – ГОЛ! Јанг Бојси у 82. минуту долазе до изједначења. Јанко је шутирао, лопта
на путу до гола закачила Бена и завршила у Борјановој мрежи.

  

  

22.37 – Жути картон за Томанеа.

  

22.35 – Потпуно су отупели напади Јанг Бојса. Швајцарци покушавају дугим лоптама да
упосле нападаче, али Звездина одбрана је на висини задатка.

  

22.27 – Владан Милојевић врши другу промену, уместо Гарсије у игри је Бен.
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22.23 – Нова измена у тиму гостију – уместо Сијера у игри је Миралем Сулејмани, некада
репрезентативац Србије. Истовремено, умесо Асалеа у игри је Гијом Оро. Сеоане све
карте баца у напад.

  

22.22 – Опасан напад Јанг Бојса, покушава Фаснахт – тик поред гола Борјана.

  

22.20 – Прва измена у тиму Звезде, уместо Боаћија у игри је Томане.

  

22.18 – ГОООЛ! Вукановић поготком завршава одличан контранапад Звезде! Родић
је асистент, а Звезда има одличан резултат.

  

  
  

Prelep gol Alekse Vukanovića! Idemo Zvezdo!
  
  #fkcz pic.twitter.com/eiyyf6IxTE

  — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) August 27, 2019    

22.17 – Нови покушај гостију, шутирао је Лотомба, али преко гола.

  

22.15 – Све опаснији напади швајцарског тима. Умало да гости искористе грешку
Борјана, лопта се шетала по гол-линији, али на срећу Звезде није било поготка.

  

22.10 – Прва измена у тиму Јанг Бојса – уместо Цесигер у игри је Фаснхт. Сеоане мења
формацију и враћа се на 4-3-3.

  

22.05 – Добра прилика за госте на почетку другог дела – покушао је Ебишер са
дистанце, али је био замало непрецизан.
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22.04 – Настављен је меч.

  

21.48 – Полувреме, Звезда – Јанг Бојс 0:0.

  

21.43 – Судар главама Милуновића и Нгамалеуа, оба играча остала су на терену и
указује им се лекарска помоћ.

  

21.38 – Гости из Берна више имају лопту у поседу, али за сада смо мало видели удараца
ка головима. Швајцарски тим покушава да пробије Звездину одбрану, док црвено-бели
вребају прилику из контри и полуконтри.
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21.36 – Први жути картон за играче Јанг Бојса, опоменут је Цесигер.

  

21.33 – Сада и Гобељић добија жути картон, већ три играча из Звездине одбране
добили су јавну опомену.

  

21.21 – И други штопер Звезде добија жути картон, после оштрог старта над Нсамеом.

  

21.20 – Коначно ударац ка голу Фон Балмоса, покушао је Родић, али врло непрецизно.

  

21.18 – Први жути картон на мечу за Милуновића, који је стартом с леђа зауставио
контранапад противника.

  

21.06 – Гости имају теренску иницијативу на почетку меча, Звезда покушава из прекида
– без опасних ситуација пред оба гола.

  

21.01 – Почео је меч.
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  20.55 – Тресе се "мушема" Лиге шампиона на центру Маракане, играчи две екипеспремно чекају почетак меча.  20.40 – Загревање гостујућих играча пред почетак утакмице.  20.25 – Играчи Јанг Бојса излазе на терен. Више од пола сата до почетка меча, стадионје испуњен до последњег места.  20.20 – Специјални гости фудбалера су кошаркаши Црвене звезде, предвођеникапитеном Бранком Лазићем. На стадиону је и Огњен Кузмић, као и неколико новајлија.  20.15 – Главни судија меча је Енглез Ентони Тејлор, помагаће му земљаци Бесвик, Нан иКавана. Први пут на једном стадиону у Србији биће коришћена ВАР техологија, њом ћеруководити још један Енглез, Стјуарт Атвел.  

  20.00 – Мењао је и тренер швајцарског тима, Ђерардо Сеоане. Делује да ће Јанг Бојсииграти у формацији 3-5-2, за разлику од утакмице у Берну када је то било 4-2-3-1.Соренсен у првој постави мења повређеног Мартинса Переиру, док Јанко игра уместоГарсије.    
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  19.50 – За разлику од прве утакмице у Берну, у тиму Звезде су Немања Милуновић иДушан Јованчић, који су заузели место у стартној постави уместо Иванића и Панкова.  19.45 – Познати су играчи који ће почети утакмицу на стадиону "Рајко Митић".  

  Састави тимова  Црвена звезда: Борјан, Гобељић, Дегенек, Милуновић, Родић, Јованчић, Кањас,Вукановић, Гарсија, Марин и Боаћи;  Јанг Бојс: Фон Балмос, Соренсен, Лустенбергер, Цезигер, Сијеро, Ебишер, Јанко,Лотомба, Асале, Нгамалау и Нсаме.  (РТС, Б92)  Видети још:  Фудбалери Црвене звезде „наоружани“ бакљама и шлемовима,прославили пласман у Лигу шампиона вожњом на борбеном возилу улицамаБеограда  
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