
Мундијал у Катару: Шпанија и Немачка одиграле су нерешено 1:1, Хрватска након преокрета убедљиво савладала Канаду са 4:1
недеља, 27 новембар 2022 23:29

Шпанија и Немачка одиграле су нерешену утакмицу у оквиру другог кола групне фазе
Светског првенства. Последње коло биће пресудно за расплет догађаја у Групи Е,
теоретски све екипе имају прилику да се пласирају у нокаут фазу Мундијала.

  

  

  

Крај меча, реми Шпаније и Немачке - 1:1

  

  

96' Сане пропушта велику прилику
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Имао је шансу Лирој Сане да шутира на гол Симона, али то није учинио.

  

  

90' Још шест минута игре

  

  

83' ГОЛ! Филкриг доноси Немцима изједначење

  

Симон је неколико пута спасао екипу Шпаније. 

  

Мусијала је гурнуо лопту у празан простор што је Филкриг дочекао на прави начин,
савладао је голмана Шпаније и донео Немција изједначење.

  

  

  

75' Високи пресинг

  

Обе екипе праве високи пресинг на задњу линију, Немци и даље чекају грешку
Шпанаца...

  

  

74' Мусијала маши са пет метара
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Мусијала је лоше одреаговао, након прилике у којој се нашао један на један са Симоном,
погодио је руку голману.

  

  

72' Немци немају креативност

  

Немци не играју креативно, изузев Мисијале који је један од ретких на овом мечу који
сопственим акцијама ствара полушансе за нападаче.

  

  

62' ГОЛ! Мората стрелац

  

Мората је у 54. минуту ушао на терен и након осам минута у игри постигао је гол, водећи
за Шпанију. 

  

Ђорди Алба је са леве стране центрирао, а у шеснаестерцу се нашао Алваро Мората. 

  

Овом центаршуту је претходила прелепа акција диригована од везних фудбалера
"црвене фурије".  

  

  

  

58' По четири ударца на гол
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По четири пута су шутирали ка голу противника оба тима, "панцери" су два пута
погодили оквир гола, док је "црвена фурија" имала само један ударац ка голу Нојера.

  

  

57' Најбоља прилика до сада

  

Кимих је шутирао из шеснаестерца, недовољно јако, што је голман Шпаније Симон
рутински одбранио. Могла је ова прилика да постане погодак, међутим још увек нема
гола.

  

  

54' Измена у редовима "црвене фурије"

  

Селектор Енрике је на терен послао Морату, а из игре је изашао Торес. 

  

  

53' Тактичко надмудривање

  

Утакмица не делује занимљиво уколико се посматра резултат, међутим изузетно
интересантна је позиција немачких фудбалера приликом одбране, јер су сви
позиционирани тако да Шпанци морају да активирају током једног напада неколико
решења. 

  

Дешава се да акција крене са десне и заврши на другу страну. Немци имају нешто лакши
посао приликом изношења лопти са половине терена коју бране.
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    Почело је друго полувреме утакмице Шпанија - Немачка  Немци имају први напад.     Крај првог полувремена - 0:0  Прво полувреме утакмице између Шпаније и Немачке завршено је без голова.   Није било конкретних прилика за гол. Шпанци су имали 55% поседа лопте, док су уосталим параметрима игре тимови били уједначени.      45' Још два минута игре у првом полувремену    40' Офсајд, ипак је гол поништен  Судијска одлука је да је дефанзивац Немачке Ридигер био у офсајд позицији.    40' ГОЛ! Немци воде  Ридигер је искористио непажњу дефанзивних играча Шпаније, након центаршута изслободног ударца.     37' Први жути картон  Репрезентативац Немачке Керер је добио жути картон.     34' Игра без правих шанси  Немци играју чврсту одбрану, Шпанци нападају са крилних позиција, мешђутим, делује даобе екипе чекају грешку противника.    Матеус и Инфантино посматрају меч  
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    17' Егал почетак  Досадашњи део меча обележен је спорадичним нападима, али без великих прилика загол на обе стране.     7' Пречка спречава Шпанију да дође до вођства  Дани Олмо је шутирао са 16 метара ка голу Мануела Нојера, који је добро интервинисаонакон чега је лопта окрзнула пречку.    Почео је меч  Шпанци су извели ударац са центра и имају први напад на мечу.    Познати су састави тимова  Шпанија: Симон, Родри, Алба, Карвахал, Лапорт, Бускец, Гави, Педри, Асенсио, Торес,Олмо;   Немачка: Нојер, Ридигер, Раум, Керер, Зиле, Кимих, Горецка, Гнарби, Мусијала,Гиндоган, Милер.    Судар некадашњих светских шампиона на Ел Бајт позорници  Ел Бајт стадион други је највећи на коме ће бити одигране утакмице Светског првенствау Kатару 2022. године, капацитета 60.000 седећих места.  На овој фудбалској арени биће одигран један од два полуфинална меча на турниру, алии још седам дуела.    Судија  Главни судија меча биће Дани Макели.   Холанђанин се налази на Фифином списку судија од 2011. године, као и на Уефиномсписку елитних арбитара.  Макели ради као полицијски инспектор у Ротердаму и као координатор за развојарбитраже у Фудбалском савезу Холандије.    Група Е, неизвесност или рутина  Раније је Костарика савладала Јапан 1:0, чиме је остварила прву победу на Мундијалу.  Тренутно је само Немачка без победе и без бодова. Шпанија је у првом колу декласиралаКостарику, а Јапан је био бољи од Немачке, 2:1.    Пет међусобних сусрета, Шпанија боља  Шпанија и Немачка су до сада одиграле пет званичних утакмица. Шпанци имају двепобеде, док су Немци били бољи само једном и то 1982. године на Мундијалу у државипротивника. Две утакмице завршене су нерешеним резултатом.    Хрватска након преокрета убедљиво савладала Канаду са 4:1  Фудбалери Хрватске након преокрета убедљиво савладали селекцију Канаде са 4:1 удругом колу групне фазе Светског првенства. Два гола за "коцкасте" постигао АндрејКрамарић.  

  Репрезентација Хрватске савладала је након преокрета тим Канаде са 4:1. Овомпобедом Хрвати су уписали прве бодове у Групи Ф овогодишњег Мундијала.   Утакмица је почела изузетно динамично, Канада је стигла до водећег гола већ у 2.минуту меча. Алфонсо Дејвис је био стрелац који је искористио непажњу дефанзивацаХрватске на средини шеснаестерца.   Канада је била пожртвована, борили су се и играли су офанзивно у певом делу меча.   До 30. минута били су мало бољи од противника, међутим, на сцену су ступили искуснифудбалери Хрватске Модрић и Перишић.   Наиме, Иван Перишић је додао кратак пас са ивице шеснаестерца на левој страни каКрамарићу, који је мајсторски примио и спровео лопту у мрежу голмана Борјана заизједначење у 36. минуту игре.   Осам минута касније стрелац за преокрет био је нападач Хајдука из Сплита, МаркоЛиваја.  По средини ивице шеснаестерца Ливаја је упутио прецизан шут који је завршио у мрежиКанаде.   На петнаестоминутну паузу отишло се након узбудљивих 45 минута игре.   Почетак другог полувремена припао је Канади, која је као и у првом делу утакмицепочела офанзивно, међутим, добром кретњом на средини терена, хрватски играчи суосујетили намере Канаде да преко крилих фудбалера пронађе пут до гола.   Перишић је у 70. минуту протрчао с леве стране па је на супротној пронашао Крамарића,који је после шута левом ногом матирао Борјана.  Крамарић је на 76. утакмици постигао 22. погодак у националном дресу.   Канађани су се предали и пре званичног звиждука главног судије. Ловро Мајер јесавладао Борјана у 93. минуту, након грешке Милера на средини терена. Раније, Марокоје савладао Белгију, што додатно компликује ситуацију у Групи Ф. Мароко и Хрватскаимају по четири бода, а Белгија три, док је Канада без бодова.      Крај меча, Хрватска боља од Канаде - 4:1    90+3' ГОЛ! Четврти гол Хрватске  Ловро Мајер је савладао Борјана након грешке Милера на средини терена.       90' Још шест минута игре    77' Хрвати стабилни у игри  Стабилизовали су игру репрезентативци Хрватске, чврстом одрбаном изазивајуКанађане да нападну, а онда одговоре контранападом.     70' ГОЛ! Опет Крамарић  Хрватска води са два гола предности, Крамарић је постигао други гол на мечу.   Перишић је са леве стране у финишу напада пронашао Крамарића на супротној страни,који је после шута левом ногом матирао Борјана.      56' Одличан Ливаковић  Дејвид је снажно шутирао, а Ливаковић је успео да одбрани.    54' Велика прилика за Крамарића, Борјан брани  Голман Канаде Милан Борјан је одлично реаговао после шута Андреја Крамарића.     49' Канада офанзивно  Фудбалери Канаде су почели друго полувреме изузетно офанзивно, премда се суочавајуса жестоком одбраном Хрватске.    И некадашња председница Хрватске на трибинама, меч посматра са председникомФифе Инфантином  
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    Почело је друго полувреме  Канађани су са центра извели почетни ударац.    Крај првог полувремена – 2:1  Канада је преко Алфонса Дејвиса дошла до ране предности на мечу, већ у другомминуту су имали гол предности, међутим, касније за осам минута су примили два гола,прво у 36. Крамарић је изједначио резултат, да би у 44. минуту Ливаја постигао гол запредност Хрватске над Канадом.    44' ГОЛ! Ливаја доноси преокрет Хрватској  По средини ивице шеснаестерца Ливаја доноси преокрет Хрватима.   Хрватска и даље напада, чини се да их је примљени гол продрмао. У потпуности супромењене улоге, Канада се налази у нокдауну.      36' ГОЛ! Крамарић доноси изједначење Хрватима  Перишић је додао кратак пас са ивице шеснаестерца на левој страни ка Крамарићу којије мајсторски примио и спровео лопту у мрежу голмана Борјана.  Крамарић је на 76. утакмици постигао 21. погодак у националном дресу.      34' Велика борба  Иако нема великих шанси за гол, приметна је велика борба на терену. Хрватска и даљене успева да пронађе прави ритам.    26' Поништен гол Крамарића  Судијска одлука је да се гол поништи, јер се Крамарић нашао у офсајд замци Канаде.    14' Уједначена игра  Након примљеног гола Хрватска је консолидовала своју одбрану и кренула офанзивнијеу наставку меча.   Канада је застала, али темпо игре није успорен.    2' ГОЛ! Канада води  Алфонсо Дејвис је стрелац. Одличан почетак меча за фудбалере Канаде.  Хрвати су лоше реаговали у шеснаестерцу, Дејвис је искористио прилику у којој га никоније чувао и постигао је гол главом. Историјски погодак за тим Канаде, први наМундијалу.      Почео је меч  Први ударац са центра извели су фудбалери Хрватске.    Далић оптимиста  "Очекујемо бољу утакмицу, да будемо одлучнији и да играмо с више енергије. Kанада јетежак противник, пуни су самопоуздања и јако су мотивисани", рекао је селекторХрватске Златко Далић.    Познати су и састави тимова  Хрватска: Ливаковић, Ловрен, Соса, Гвардиол, Јурановић, Ковачић, Модрић, Брозовић,Перишић, Крамарић и Ливаја;  Канада: Борјан, Џонстон, Милер, Виторија, Еустахио, Хатчинсон, Дејвис, Ларија, Дејвид,Лари, Бјукенан.    Главни судија меча  Андрес Матонте биће галвни судија меча. Уругвајског арбитра Фифа је делегирала заутакмице Светског првенства међу првима, још маја текуће године.   Међународни судија постао је 2019. године.  Асистенти ће му бити сународници Николас Таран и Мартин Сопи, а четврти судија јеПеруанац Kевин Ортега.    Утакмица се игра на стадиону Халифа  Међународни стадион Халифа изграђен је 1976. године што га чини настаријимстадионом у Катару на коме ће се играти фудбалске утакмице Светског првенства.Главна функција стадиона су међународне утакмице на којима репрезентација Катарадочекује противнике.    Хрватска против Канаде  Канада и Хрватска још нису одиграли званични међусобни меч.  На овогодишњем Мундијалу у првом колу Групе Ф Хрватска је одиграла нерешено саМароком, док је Канада изгубила од Белгије са 1:0.  Раније данас Мароко је савладао Белгију са 2:0.  (РТС)  
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