
Лига нација: У првој међусобној утакмици фудбалска репрезентација Србије победила Црну Гору у Подгорици (2:0)
петак, 12 октобар 2018 00:06

 Фудбалери Србије остварили су историјски тријумф у Лиги нација, пошто су у првом
међусобном мечу савладали Црну Гору у гостима са 2:0.

  

  Јунак тријумфа "орлова" био је Александар Митровић, који је два пута затресао мрежу
"соколова"! Тако је наставио невероватан низ у дресу националног тима, пошто је
претходно био двоструки стрелац и против Румуније.   

Изабраници Младена Крстајића су до другог тријумфа у Лиги нација дошли у
невероватној атмосфери која је владала на стадиону "Под Горицом", пошто су
присталице обе екипе су заједно навијале, а химна "Боже, правде" доживела је овације,
док су у првом полувремену заједно и скандирали.

  

Почетак меча није обележила претерано занимљива игра, али се све променило у том
18. минуту, када су "орлови" успели да дођу до предности. Одлично је по левој страни
прошао Милан Родић, иза себе је оставио Филипа Стојковића, који је покушао да га
заустави, али је направио пенал, који је рутински реализовао Александар Митровић.

  

  

 Након тог детаља Црногорци дуго нису успели да се опораве, нису ни имали конкретну
шансу, док је средином првог полувремена Душан Тадић пропустио колосалну прилику
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са шест метара, када је шутирао прево у голмана.

  

Капитен "орлова" је и у другом полувремену имао невероватну шансу, када је лопта
после покушаја Митровића дошла до њега, он је пробао да лобује голмана, али је то лоше
урадио, те је био непрецизан.

  

Додуше, имали су и домаћи фудбалери шансе, у неколико наврата су озбиљно
припретили, у шанси су били Јововић и Јоветић, али је мнаш голман Марко Дмитровић
спречио изједначење.

  

Тачку на меч је ставио Александар Митровић, који је у 81. минуту поново затресао мрежу
Црногораца, и то после асистенције Андрије Живковића, те је тако донео тријумф нашој
селекцији.

  

"Орлови" су се после овог тријумфа учврстили на првом месту групе 3 у Лиги нација, те
сада имају два бода више од Румуна, а уколико остану непоражени на мечу у Букурешту,
остаће лидери групе.

  

 (Блиц)
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