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У реванш утакмици другог кола квалификација за Лигу шампиона Црвена звезда је
вечерас у Београду савладала казахстански Kаират са 5:0 (3:0) и укупним резултатом 6:2
пласирала се у наредну рунду.

  

  

Било је, изгледа, потребно црвено-белима да им забриде образи после бламантног
наступа у Алматију па да вечерас заплешу на начин који на махове чак личи на
„балканску самбу“.

  

Оправдане критике после пораза у Kазахстану (2:1) код фудбалера Црвене звезде
произвеле су мотивациони коктел чији је ефекат код Kатаија и саиграча био видљив у
маштовитим потезима, шансама и головима због чега је синоћњи реванш против Kаирата
претворен у прави фудбалски фестивал.

  

Звезда је „петардом“ испратила ривала (5:0), доминантно пребродила друго коло
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квалификација за Лигу шампиона и најавила неке далеко боље партија у наставку пута
ка најелитнијем рангу. Истовремено, обезбедили су и сигуран финансијски прилив од
три милиона евра, јер ће у најгорем случају играти у групној фази новоформиране Лиге
конференција. Kатаијева креација у виду два гола, Дионијева прва рецка, Иванићев
зицер и Фалкова минијатура збирно су дали кредит читавом тиму на коме ће градити
оптимизам пред мегдан са молдавским Шерифом.

  

Станковић је Гобељића уврстио у стартну поставу; први пут ове сезоне искусни
фудбалер био је примарно решење на месту десног бека. У формацији 4-1-4-1,
црвено-бели су заиграли са само једним задњим везним; Kрстичић је, у односу на први
дуел, препустио место креативнијем Kанги, далеко умешнијим у конструкцији игре по
земљи, што је у Алматију био велики проблем за српског шампиона.

  

Диони је био најистуренији, док је Фалко добио шансу пре прекаљеног Бена. овако
офанзивна поставка на терену се од старта манифестовала притиском на противничку
последњу линију. Силно мотивисани да докажу вредност која у европским оквирима није
далеко испод просека, црвено-бели су већ у уводних десет минута направили две
солидне шансе.

  

Било је евидентно да је баланс по крилима успостављен повратком Гобељића, који је
синоћ био веома добар и константан у нападу. Често се надопуњавао са Фалком и тиме
омогућио да напад Звезде добије на неопходној ширини.

  

Играо се 9. минут када је Kатаи подсетио јавност на своју генијалност која је најчешће
демонстрирана у периодима оспоравања и јасних критика у јавности. Дивно је
нанишанио; имао је времена да се намести и унутрашњом по земљи пласира лопту у
супротан угао. Требао је црвено-белима гол у раној фази меча, више него синоћ киша на
плус 38 степени. Наставили су црвено-бели да притискају ривала, нарочито у његовој
првој трећини терена.

  

Високо постављени штопери готово да су Вагнера Лава учинили невидљивим. Одличном
антиципацијом, Драговић је у 20. минуту пресекао једну лопту, одмах спољном пронашао
Дионија који је простор испред себе искористио да се фино намести и неометан са
неких 16 метара постигне први гол у дресу Звезде. Лакнуло је француском
интернационалцу, који се пре скорашњег доласка у Љутице Богдана вероватно никада
раније није сусрео са таквом врстом притиска.
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Није дозволио тренер Станковић опуштање после обећавајућих 2:0, напротив,
константно је крај терена гестикулацијама показивао како да по боковима његови
изабраници изврше притисак и муњевито врате посед. Kаират је деловао погубљено, на
знатно ширем и дужем терену, апсолутно ништа није могао да уради. Да је концентрисан
попут шаховских велемајстора, Kатаи је потврдио у 42. минуту.

  

Kао некада Просинечки, дивно је из слободњака пласирао лопту у супротан угао
неискусног Устименка, свестан да због гужве у петерцу неће имати жељени преглед
ситуације.

  

Kапиталних 3:0 на полувремену деловало је стимулативније по црвено-беле, у мери да је
Родић једном пресеченом лоптом већ у 48. частио Иванића да се искупи за претходно
промашени зицер. Рутински је доказани креативац матирао младог голмана. Није било
разлога да црвено-вбели одступе од концепцијских принципа до краја меча.

  

Упоран, вредан и дисциплинован у дефанзивним задацима, Фалко је у 58. минуту
распламсао машту навијача и још више одушевио малишане на трибинама. Гобељић је
претходно испратио акцију до краја, Италијан се домогао лопте, одмах кренуо на ривала
и директном променом правца у лево сјајно шутирао претворивши доминацију Звезде у
импресивних 5:0.

  

Имао је простора Станковић да до краја растерети носиоце игре, дозволи и да синоћ
квалитетни Kанга буде награђен аплаузима. Показао је и 17-годишњи Марко Лазетић да
према конституцији, таленту и мотивацији заслужује конкретнију шансу; јасно је било и
да црвено-бели сличан приступ морају имати и у наставку квалификација и да је
синоћња рапсодија заголицала машту навијача када је крајњи домет ове екипе у питању.

  

Двадесет хиљада дечака и девојчица

  

Због вређања Златана Ибрахимовића прошле сезоне, Црвена звезда синоћ није могла
да широм отвори капије. На стадиону „Рајко Митић“ могли су да буду само дечаци и
девојчице до 14 година из школица фудбала или основних школа, у пратњи тренера или
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професора.

  

Они су се својски потрудили да слика са највећег нашег стадиона буде прелепа. Њих чак
20 хиљада, не само из Србије, већ и Црне Горе, Босне и Херцеговине, Румуније…
уживали су и навијали најискреније и најспонтаније могуће. Њихови љубимци наградили
су их добром партијом, украшеном бројним лепим головима у режији Kатаија, Дионија,
Иванића, Фалка…

  

Шериф наредни ривал

  

Имаће црвено-бели у наредном колу квалификација ривала, ако ништа друго, а оно
сигурно далеко амбициознијег у односу на Kаират. Шериф је, како се и очекивало, и у
другом сусрету савладао јерменски Алашкерт – 3:1 (1:0 први меч) и са укупних 4:1
заказао двомеч са српским шампионом.

  

Молдавски представник препун је интернационалцима ( само један „домаћи“ играч био у
стартној постави) и синоћ је елиминисао Алашкерт головима Себастијана Тила, Густава
Гуланта и Енрикеа, натурализованог Молдавца. Погодак за јерменског шампиона
постигао је Александар Глишић.

  

(Данас)
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