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Фудбалери Хрватске први пут у историји пласирали су се у финале Мундијала, пошто су
у Москви, после продужетака, савладали Енглеску 2:1. Трипије довео Енглезе у вођство,
Перишић изборио продужетке, а Манџукић у 109. минуту донео историјски тријумф.
Хрватска ће у финалу играти против Француске, Енглеска ће се за треће место борити
против Белгије.

  

  

Изабраници Златка Далића још једном на шампионату у Русији су показали да поседују
квалитет, да остају мирни и када губе и сасвим заслужено ће играти најважнију
утакмицу у фудбалском свету.

  

Енглеска је разочарала у полуфиналу. Као да је рани погодак Трипијеа уљуљкао
изабранике Гарета Саутгејта, који су по сваку цену покушали да сачувају минималну
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предност, што се испоставило као погрешна тактика.

  

Трипије је био стрелац прелепог гола из слободног ударца већ у петом минуту, да би
изједначење и продужетке Хрватској донео Иван Перишић у 68. минуту.

  

Било је прилика пред оба гола да се утакмица заврши у 90 минута, нешто конкретнији су
били Хрвати, али су још једном, трећи пут узастопно на шампионату, морали да играју
продужетке.

  

Јунак Хрватске овога пута био је Марио Манџукић, који је у 109. минуту савладао
одличног Џордана Пикфорда и донео велико славље својим саиграчима.

  

Утакмицу на стадиону "Лужњики" у Москви судио је Турчин Џунејт Чакир.

  

Хрватска ће у недељу, у великом финалу, играти против Француске, док ће се Енглеска
дан раније против Белгије борити за треће место на свету.

  

Хрватски навијач отео и поцепао заставу Албаније

  

Фудбалери Хрватске пласирали су се у финале Мундијала у Русији, а једна група
Албанаца хтела је да им украде славу.
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  Наиме, група Албанаца покушала је да испровоцира Хрвате који су у једном кафићу уАустрији гледали утакмицу своје селекције са Енглеском.  Док су пролазили улицом у аутомобили и махали заставом Албаније, један Хрват јевидно бесан изашао на улицу и отео им заставу.  Овако је протекла утакмица:  22.37 – Крај меча, Хрватска је у финалу Светског првенства!  22.29 – Енглези у завршници са десет играча на терену. Повредио се Трипије, а Саутгејтје већ извршио све четири измене.  22.21 – ГОООЛ! 2:1 за Хрватску у 109. минуту, стрелац је Марио Манџукић!    22.15 – Крај првог продужетка, и даље је нерешено 1:1.  22.13 – Узвраћа Хрватска у последњим тренуцима првог продужетка, али ударацМанџукића феноменално брани Џордан Пикфорд.  22.05 – Велика прилика за Енглеску! Стоунс је шутирао главом после корнера Трипијеа,Врсаљко интервенише практично са гол-линије.  21.56 – Почео је први продужетак.  21.50 – Нема победника после 90 минута игре, гледаћемо продужетке у Москви.  
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  21.40 – Ушли смо у последњих десетак минута меча, а Хрвати делују као знатно опаснијаекипа. Што се меч ближи крају, Енглези су све збуњенији.  21.28 – Перишић, само три минута пошто је постигао гол, погађа стативу енглеског гола.  21.25 – ГОООЛ! 1:1 у Москви, Перишић је стрелац за Хрватску, после одличногцентаршута Врсаљка!    21.23 – Умртвили су Енглези игру, "краду" време, док хрватски играчи не успевају даозбиљније запрете Пикфорду.  21.02 – Настављен је меч у Москви.  20.46 – Полувреме, Енглеска води 1:0 голом Трипијеа у петом минуту.  20.35 – Хрватски играчи имају више лопту у ногама, али су Енглези знатно опаснији.Лингард је имао прилику да удвостручи предност своје екипе, али је био непрецизан издобре позиције.  20.22 – Хрвати имају теренску иницијативу после примљеног гола, што оставља пунопростора Енглезима за контранападе. Ипак, без озбиљнијих прилика пред головимаСубашића, односно Пикфорда.  
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  20.05 – ГОООЛ! 1:0 за Енглеску од петог минута. Погодак је постигао Киран Трипијеиз слободног ударца!    20.00 – Почео је меч.  
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  19.55 – Утакмица се игра на стадиону "Лужњики" у Москви, а главни судија је ТурчинЏунејт Чакир.    These two men may be pretty important this evening... // #WorldCup pic.twitter.com/zqO8z3p1Qo  July 11, 2018    19.25 - Навијачи оба табора нестрпљиво очекују почетак спектакла на стадионуЛужњики...  
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  19.05 – Један навијач Енглеске има посебну жељу данас.  
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  18.55 - Познати су и састави Хрватске и Енглеске уочи меча у Москви...  

  Сам пласман у полуфинале за обе екипе представља велики успех. Међутим, једно јесигурно - неће се задовољити постигнутим и покушаће да се домогну борбе за трофеј.Ко ће на мегдан Француској у борби за трофеј, а ко Белгији у дуелу за треће место?   Дуел екипа којима нису даване превелике шансе да стигну до завршнице Мундијала.Међутим, оправдале су улогу фаворита из сенке и сада имају прилику да се домогнуборбе за „богињу".  Енглези су у осмини финала надиграли Колумбију после бољег извођењаједанаестераца, у четвртфиналу лако су сломили отпор Швеђана и славили са 2:0.  С друге стране Хрватска је у осмини финала након пенала савладала Данску, а учетвртфиналу пенал лутрија је поново била на њиховој страни у дуелу са Русима.  Сам пласман у полуфинале за обе екипе представља велики успех. Међутим, једно јесигурно - неће се задовољити са постигнутим и покушаће да се домогну борбе за трофеј.Ко ће на мегдан Француској у борби за трофеј, а ко Белгији у дуелу за треће место.  Тереза Меј и Андреј Пленковић разменили дресове   Британска премијерка Тереза Меј и њен хрватски колега Андреј Пленковић разменилису дресове националних репрезентација уочи сутрашње полуфиналне утакмице уМоскви.    I swapped shirts with @AndrejPlenkovic  ahead of the big game tomorrow evening. Good luckand come on @England ! #EngCro #threelions pic.twitter.com/PauN6zbXpy  — Theresa May (@theresa_may) July 10, 2018    Мејова је на Твитеру пожелела срећу репрезентацији Енглеске.  Хрватска компанија за производњу кафе "Франк" пред утакмицу послала поклонбританском принцу Харију - кутију чаја од камилице  Уочи полуфиналне утакмице Светског првенства у фудбалу, у којој се вечерас састајутимови Хрватске и Енглеске, позната хрватска компанија за производњу кафе "Франк"послала је поклон британском принцу Харију.  "Енглеска је позната по фудбалу и по испијању чаја. Наши репрезентативци су одавнопоказали да је и Хрватска велика сила на фудбалској карти света, а ми смо својим чајемодлучили да принцу олакшамо гледање данашње утакмице, јер уз врхунску игру наших,неће му бити лако", навели су из Франка, у поруци уз поклон.    Кутија чаја од камилице принцу је послата у кутији на којој стоји натпис: "Будите мирни инаставите са сањате" ("Keep Calm and Dream On").  Дародавци су поручили пронсу да ужива у чају без обзира на исход утакмице.  Италија: Штрајк радника Фијата због Кристијана Роналда  Радници "Фијатове" фабрике у Мелфију на југу Италије најавили су штрајк незадовољнијер је породица Ањели за више од 100 милиона евра довела Кристијана Роналда уЈувентус, пише Газета дело спорт.  
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  "Годинама траже да се жртвујемо и неприхватљиво је да Фијат троши стотине милионана фудбалера", наводи се у саопштењу синдиката радника фабрике у Мелфију, који сеналази на пола пута између Напуља и Барија.  "Док радници и даље стежу каишеве, наш газда троши пуно новца на једног човека. Дали је то нормално? РАдници Фијата донели су богатство трима генерацијама и заузвраздобили бедне животе", наводи синдикат.  Штрајк је ће трајати од недеље до уторка.  (РТС, Спутњик)  Видети још:  Колинда Грабар Китаровић светским лидерима на НАТО самиту поделила дресовехрватске фудбалске репрезентације – Доналд Трамп добио број „9“  Украјина: Посланици у парламент у дошли у хрватским дресовима и скандирали„Слава Украјини, слава Хрватској“  
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