
Манчестер: Фудбалери Партизана поражени су од Манчестер јунајтеда са 3:0 у четвртом колу групе Л Лиге Европе
четвртак, 07 новембар 2019 22:24

Партизан је дошао на Олд трафорд након пораза од Манчестера у мечу у Београду, али
то је био меч у коме је српски тим одиграо веома добро и, вероватно најблаже речено,
био веома близу позитивном резултату.

  

  

Ништа слично се није поновило у Енглеској...

  

Разлика у квалитету овога пута није била сакривена моментумом, добрим тактичким
приступом, борбеношћу или атмосфером Партизанове публике. Напросто, Јунајтед
можда не игра као пре неколико година, али је и даље гигант европског и светског
фудбала и српски тим, па макар то био и Партизан, није нити може да буде конкурентан.

  

Голове за Манчестер јунајтед постигли су Мејсон Гринвуд, Антони Марсијал и Маркус
Рашфорд.
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Партизан је успео да се домогне неколико изгледних ситуација у нападачкој трећини
терена, али не и да их претвори у нешто што би било сврстано у категорију прилика.

  

Наредни меч Партизан игра против АЗ Алкмара у Холандији 28. новембра, а групну фазу
завршава дуелом са Астаном у Београду.

  

Овако је протекао меч: 

  

22.53 – Меч је готов...

  

22.08 – ГООООЛЛЛЛ!!!! Изузетно леп погодак постиже Маркус Рашфорд,
Манчестер јунајтеда сада има предност о чијем достизању је вероватно илузорно
размишљати у овом тренутку.

  

  

21.48 – Полувреме у Манчестеру. Одмор ће свакако пријати фудбалерима Партизана.

  

21.44 – Домаћи тим је значајно доминантнији у овим тренуцима. Партизан не делује као
способан да до краја првог дела утакмице угрози гол противника.

  

21.35 – Настављају се напади Јунајтеда који се надовезују на грешке фудбалера
Партизана. Марсијал излази сам испред Стојковића, али шутира преко гола.
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21.34 – ГОООООЛЛЛЛ!!! Грешку једног фудбалера Партизана на веома грациозан
начин искористио је Антони Марсијал.

  

  

21.26 – Сејдуба Сума шутира веома добро са дистанце. 

  

21.22 – ГООООЛЛЛ!!!! Манчестер јунајтед стиже до вођства, Мејсон Гринвуд је
стрелац за домаћи тим.

  

  

21.10 – А ту су и навијачи Партизана...

  

21.08 – Навијачи Јунајтеда са заставом која подсећа на легендарни и трагично
настрадали тим с краја педесетих година.

  

21.06 – Неколико веома занимљивих ситуација на самом старту сусрета... Прво је
Партизану поништен гол због офсајда, да би затим Рашфорд пропустио веома добру
прилику на другој страни. 

  

21.00 – Меч је почео...

  
  

We'll always remember the #flowersofmanchester . pic.twitter.com/j5ANIq0ZmB
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  — Manchester United (@ManUtd) November 7, 2019    

20.17 – За Јунајтед ће од почетка играти: Серхио Ромеро, Ван Бисака, Хари Мегвајер,
Маркос Рохо, Ешли Јанг, Скот Мектоминеј, Фред, Мејсон Гринвуд, Хуан Мата, Маркус
Рашфорд и Антони Марсијал.

  

20.15 – Састав Партизана: Владимир Стојковић, Слободан Урошевић, Бојан Остојић,
Страхиња Павловић, Немања Милетић, Саша Здјелар, Александар Шћекић, Бибрас
Натхо, Такума Асано, Умар Садик и Сејдуба Сума.

  

Након веома доброг издања црно-белих у претходном мечу два тима – нажалост
непропраћеним сходним резултатом – Партизан ће покушати да дође до неопходинх
бодова који ће их приближити прокламованом циљу презимљавања у Европи.

  

Читаву намеру додатно компликује чињеница да је у првом мечу ове групе АЗ Алкмар
победио Астану резултатом 5:0.

  

(РТС)
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https://twitter.com/ManUtd/status/1192534141138612224?ref_src=twsrc%5Etfw

