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Campionatul Mondial de Fotbal Rusia
Suedia – Elvetia 1-0
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Suedia:  Olsen  –  Lustig  (82,  M.  Olsson),  Lindelof,  Graqvist,  Augustinsson  –  Claesson,
Svensson, Ekdal, Forsberg (82, Krafth) – Berg (90+1, Kiese Thelin), Toivonen.
Antrenor: Janne Andersson
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Elvetia: Sommer – Lang, Djourou, Akanji, Rodriguez – Behrami, Xhaka – Shaqiri, Dzemaili
(73, Seferovic), Zuber (73, Embolo) – Drmic.
Antrenor: Vladimir Petkovic

 

Au marcat: Forsberg (66)

 

Suedia 2018, pe urmele echipei din 1994

Naționala de fotbal a Suediei este penultima calificată în sferturile de finală ale Campionatului
Mondial de fotbal Rusia 2018. Nordicii s-au impus la limită, 1-0, în fața Elveției, în partida din
„optimi” disputată marți după-amiază, la Sankt Petersburg.
Nici Suedia și nici Elveția nu sunt recunoscute ca echipe spectaculoase, așa că mulți erau cei care
strâmbau  din  nas  înaintea  acestei  confruntări.  Iar  startul  de  meci  părea  să  le  dea  dreptate
„cârcotașilor”. Elvețienii au pus stăpânire pe posesie, în timp ce scandinavii au pândit orice ocazie în
care puteau declanșa un contraatac, așa că mai bine de o jumătate de oră, spectatorii au moțăit în
tribunele arenei sau în fața televizoarelor.
Repriza secundă a început în același stil. Totuși, Forsberg a reușit să dezmorțească atmosfera prin
golul înscris în minutul 66, când șutul său a fost deviat nefericit în propria poartă de Akanji. După
primirea golului, fotbaliștii din „Țara Cantoanelor” au ieșit la joc, dar singura lor mare ocazie de gol
a venit abia în ultimele minute. Imediat, suedezii au plecat pe contraatac, iar Martin Olsson a fost
oprit la marginea careului prin fault. Inițial, arbitrul sloven Damir Skomina a indicat penalty, dar s-a
răzgândit după consultarea VAR și a dictat lovitură liberă de la marginea careului. I-a acordat însă
cartonașul roșu fundașului Lang.
Suedia se califică pentru prima dată din 1994 încoace în sferturile de finală ale Campionatului
Mondial. În urmă cu 24 de ani, nordicii  întâlneau în „sferturi” România, pe care o eliminau la
loviturile de la 11 metri și aveau în final să câștige medaliile de bronz ale Mondialului din SUA.
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