
Лондон: Фудбалери Црвене звезде поражени су од Тотенхема са 5:0 у трећем колу Лиге шампиона
уторак, 22 октобар 2019 21:19

Фудбалери Црвене звезде поражени су на гостовању у Лондону од Тотенхема са 5:0 у
мечу трећег кола Лиге шампиона. По два гола постигли су Кејн и Сон, док је стрелац
једног био Ламела. Две екипе састаће се поново за две недеље, али у Београду.

  

  

Заслужена и убедљива победа Тотенхема над Звездом у Лондону, којом је енглеска
екипа уписала битна три бода и тако изашла из кризе у којој се налазила.

  

Од самог старта меча домаћа екипа наметнула је свој ритам, стварала шансе, које је и
материјализовала.

  

Упркос фантастичним акцијама и квалитету Тотенхема, утисак је да је Звезда
припомогла грешкама код голова домаће екипе.
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Кејн је начео српски тим, да би до краја полувремена два гола постигао Сон. У другом
полувремену упркос великом броју шанси, виђена су "само" два гола, још један Кејна и
један Ламеле. 

  

Звезда је убедљиво поражена, али је успевала на моменте да запрети голу противника.
Ипак, Марин, Ла Пара и Гарсија нису успели да затресу мрежу Тотенхема.

  

Након три одиграна меча лидер Групе Б је Бајерн са максималних девет бодова,
Тотенхем је други са четири, следи Звезда са три и Олимпијакос са једним освојеним
бодом.

  

Црвена звезда и Тотенхем састају се 6. новембра у Београду у наредном колу.

  

Овако је протека омеч:

  

22.50 – Крајмеча, убедљивапобедаТотенхеманадЗвездомод 5:0.

  

22.30 – 5:0 за Тотенхем, Кејн постиже други гол на мечу. Прелако је најбољи играч
Тотенхема побегао одбрани Звезде, да би потом прецизним ударцем савладао голмана
Звезде.

  

22.28 – Пресликана ситуација као у мечу са Бајерном, Марко Марин покушава ударац са
ивице шеснаестерца десном ногом, али као и у дуелу са Баварцима, лопта одлази поред
гола.

  

22.24 – Након пар прилика Тотенхема, Звезда прави опасност пред голом ривала.
Борбени Гарсија одузима лопту, игра дупли пас са Марином, потом шутира, али лако
интервенише Газанига.
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22.15 – Тотенхем води са 4:0, гол постиже Ламела. Поново сјајна акција, Орије је
прошао по десној страни, упослио Ламелу, који се окренуо и потом упутио ударац ка голу
Звезде, Борјан је остао немоћан.

  
  

Lamela i 4-0 za Totenhem #THFC  4-0 #FKCZ @SpursOfficial  v @crvenazvezdafk #UCL
#rtsvesti
https://t.co/OQC1NCyPjE
pic.twitter.com/LAy4zmAENe

  — RTS_Sport (@RTS_Sport) October 22, 2019    

22.05 – Настављен је меч...

  

21.48 – Завршено је прво полувреме, Тотенхем води са 3:0. У осталим сусретима
Олимпијакос и Бајерн играју нерешено 1:1, ПСЖ и Реал воде на гостовањима Брижу и
Галатасарају, Сити води против Аталанте са 2:1, док Јувентус губи од Локомотиве са
1:0.

  

21.46 – ГОЛ! Нови гол за Тотенхем, нови гол Сона. Ндомбеле је одузео лопту Марину,
а потом упослио Сона на левој страни, који је претрчао Кањаса и мирно завршио напад.

  
  

Novi gol Sona, 3-0 za Totenhem #THFC  3-0 #FKCZ @SpursOfficial  v @crvenazvezdafk #
UCL
#rtsvesti
https://t.co/OQC1NCyPjE
pic.twitter.com/OEJ03GLi9B

  — RTS_Sport (@RTS_Sport) October 22, 2019    

21.39 – У два наврата опробао је ударац Гобељић са ивице шеснаестерца, први је био
изблокиран, док је други успео да погоди Марина,али не и да пронађе пут ка голу.

  

21.29 – Опасност на обе стране, Ламелин шут сјајно брани Борјан, код другог гола
Газанига брани ударац Ла Паре главом.
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21.23 – Први пут прети Звезда, Марин је центрирао са десне стране, Милуновић је
покушао главом, али лопта одлази поред гола Газаниге.

  

21.16 – ГОЛ! Сон у 16. минуту постиже гол за 2:0. Сјајан продор и нова асистенција
Ламеле, овога пута за Сона, који на другој стативи одлично реагује.

  
  

Son povećava prednost, 2-0 za Totenhem @SpursOfficial  v @crvenazvezdafk #TOTCZV #
UCL
#rtsvesti
https://t.co/OQC1NCyPjE
pic.twitter.com/QkNwtZuBdn

  — RTS_Sport (@RTS_Sport) October 22, 2019        

21.12 – ГОЛ! Тотенхем води од деветог минута, Кејн је стрелац. Оштар центаршут
Лемеле из корнера на нападача домаће екипе, који главом спроводи лопту у мрежу
Звезде.

  
  

Totenhem vodi 1-0, strelac Hari Kejn @SpursOfficial  v @crvenazvezdafk #TOTCZV #UCL
#rtsvesti
https://t.co/OQC1NCyPjE
pic.twitter.com/Aes7VM6uCS

  — RTS_Sport (@RTS_Sport) October 22, 2019    

21.08 – Тотенхем прети од самог старта меча, Кејн и Сон су се нашли у опаснијим
позицијама, први није успео да упути шут, док је Борјан одбранио ударац Сона.

  

21.00 – Почео је меч у Лондону.

  

20.00 – Познати су састави тимова:
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Фудбалери Црвене звезде вечерас против Тотенхема у Лондону покушаће поново да
скрену пажњу читаве Европе и направе нови подвиг у Лиги шампиона. Утакмица
Тотенхема и Црвене звезде почиње од 21 сат, уз директан пренос на Првом програму
РТС-а и Радио Београду 1, стрим је на РТС Планети (за посетиоце из Србије), а њен ток
и кретање резултата можете пратити на нашем порталу.

  

На ултрамодерном стадиону вицешампиона Старог континента, капацитета преко 60.000
места, црвено-бели траже велико изненађење и наставак сна о осмини финала након
тријумфа над Олимпијакосом (3:1) у 2. рунди Б групе.

  

Звезда је остала непоражена на претходна два боравка у Лондону и то северном делу,
против Арсенала оба пута (1:1, 0:0) и сигурно би сви изабраници Владана Милојевића
потписали такав исход.

  

"Поносан сам што сам тренер Звезде у овом тренутку. Бајерн и Тотенхем су две екипе
који су фаворити када говоримо о структури клуба и одакле долазе. Ми ћемо се
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спремати као што смо се спремали до сада. Опет ћу да поновим, немамо чега да се
плашимо. Покушаћемо да наметнемо своју игру, видећемо да ли ће нам то противник
дозволити", рекао је Милојевић на конференцији за новинаре у Лондону.

  

Дефанзивац Немања Милуновић имаће тежак задатак да заустави првог стрелца
"певаца" Харија Кејна.

  

"Ради се о једном од најбољих нападача света. Успели смо Левандовског у доброј мери
да зауставимо, то је пут успеха. Надам се да ће 11 срчаних момака успети у том
задатку", рекао је Милуновић.

  

Реми би унапред прихватио везиста Милош Вулић.

  

"Тотенхем је у кризи, али можда им је меч против нас прекретница у сезони. Ми смо
опрезни, апсолутно не размишљамо о њиховој форми, већ гледамо само нас. Наравно да
бих прихватио реми, све осим пораза је велики успех", закључио је Вулић, уз Милуновића
стрелац у победи над Олимпијакосом.

  

За разлику од ранијих гостовања, Црвена звезда ће бити лишена велике подршке са
трибина  због Уефине казне.

  

Утакмица је заказана за вечерас од 21 сат.

  

Истовремено, у Пиреју играју Олимпијакос и Бајерн, који је лидер групе са шест бодова,
три више од првака Србије.

  

(РТС)
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