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Campionatul Mondial de Fotbal Rusia
Rusia – Croatia 2-2 (3-4)

Sursa: Twitter World Cup

ECHIPE

Rusia:  Akinfeev  –  Fernandes,  Kutepov,  Ignashevich,  Kudriashov  –  Zobnin,  Kuziaev  –
Samedov (54, Yerokhin), Golovin (102, Dzagoev), Cheryshev (67, Smolov) – Dzyuba (79,
Gazinsky).
Antrenor: Stanislav Cherchesov

 

Croatia:  Subasic – Vrsaljko (97, Corluka),  Lovren, Vida, Strinic (74, Pivaric) –  Rakitic,
Modric – Rebic, Kramaric (88, Kovacic), Perisic (63, Brozovic) – Mandzukic.
Antrenor: Zlatko Dalic

 

Au marcat in timpul regulamentar: Cheryshev (’32), Fernandes (‘115)/ Kramaric (’39), Vida
(‘101)

Au marcat de la 11m: Dzagoev, Ignashevich, Kuziaev / Brozovic, Modric, Vida, Rakitic

 

Thriller la Soci

Puțini l-au luat în serios pe Stanislav Cherchesov, selecționerul Rusiei, când a anunțat că obiectivul
echipei  sale  este  accederea  în  semifinalele.  Dimpotrivă,  ziariștii  afirmau,  înainte  de  startul
competiției, că actuala națională este cea mai slabă din istorie.
Totuși, rușii au trecut de grupe, au trimis Spania acasă în „optimi”, iar în ultimul sfert de finală al
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Mondialului, disputat sâmbătă seară la Soci, au început în forță partida cu Croația. Cheryshev a
deschis scorul după o jumătate de oră de joc și i-a făcut pe suporterii din țara lui Putin să viseze
frumos.
Croații  au egalat însă până la pauză, și  au împins jocul spre poarta lui Akinfeev, însă gazdele
Mondialului au rezistat și s-a ajuns în prelungiri. Deși vizibil obosiți, croații au punctat prin Vida, în
minutul 101 și se părea că soarta meciului a fost decisă. Dar Fernandes a egalat cu cinci minute
înainte de final și s-a ajuns la loteria loviturilor de la 11 metri.
Unde fotbaliștii croați au avut nervii mai tari și au accest în penultimul act, unde se vor duela cu
Anglia pentru un loc în finala Campionatului Mondial.
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