Lugano - FCSB (Steaua), LIVETEXT. Europa League, rezultat final
Diana Popescu / 28 sep 2017 / 16:58

Descriere foto:

FCSB s-a impus în fața echipei Lugano. După primele două etape disputate în Grupa G, FCSB are şase puncte.

LIVETEXT:
Final de meci. Rezultat final: Lugano - FCSB 1-2

Min. 86 - Bălașa execută pe poartă o lovitură liberă, lateral dreapta, din afara careului, dar mingea ajunge în brațele portarulu
Min 81 - Iese Budescu, care este înlocuit de Filip
Min 66 - Iese Gnohere, intră Florinel Coman

Min 64 - GOOOOOL FCSB. Junior Morais o aduce pe Steaua în avantaj. Brazilianul trimite un șut din interiorul careul
colțul scurt, după o centrare foarte bună a lui Benzar de pe partea opusă.

Min 58 - GOOOOOL FCSB. Budescu restabilește egalitatea. Mijlocașul roș-albaștrilor marchează cu un șut la vinclu, pe
scurt, din interiorul careului.
Dică îl scoate pe Ovidiu Popescu și îl introduce pe Dennis Man.
A început repriza secundă.
Pauză. FCSB este condusă cu 1-0. În celălalt meci din grupa G, Viktoria Plzen - Beer Sheva, scorul este tot 1-0.

Min. 38 - Steliștii cer penalty! Ledesma lovește mingea cu mâna, dar centralul ucrainean lasă jocul să continue.

Min. 36 - Ocazie mare pentru FSCB. Budescu centrează peste întreaga apărare la Morais, brazilianul recentrează cu cap
Popescu șutează, însă mingea este prinsă de către portarul gazdelor.

Min. 25 - Acțiune personală a lui Budescu, care după un dribling scurt și o piruetă șutează de la marginea careului de 16 m
cros, dar mingea trece pe lângă poartă.

Min. 22 - Elvețienii sunt aproape de a marca al doilea gol, dar Bottani nu reușește să ajungă la o minge centrată în forță
dreapta.
Min. 16 - Budescu execută o lovitură liberă, din afara careului, dar mingea se duce peste poartă.
MIN. 14 - GOOOL LUGANO. Bottani profită de o mare eroare a lui Pintilii și nu îl iartă pe Niță.

Min. 11 - Planic reia cu capul, in interiorul careului, după o centrare a lui Budescu din lovitură liberă, lateral stânga, dar min
duce pe lângă poartă.

Min 5 - Mariano reia cu capul, din interiorul careului, după un corner de pe stânga, dar mingea trece foarte aproape de bara d
dreapta porții lui Niță.
A început meciul.
ECHIPELE DE START:
Lugano: Da Costa - Mihajlovic, Sulmoni, Golemic, Daprela - Sabbatini, Ledesma, Mariani - Crnigoj, Gerndt, Bottani
Rezerve: Kiassumbua - Padalino, Bnou-Marzouk, A. Culina, Vecsei, Milosavljevic, Yao
FCSB: Fl. Niță - R. Benzar, Planic, M. Bălașa, J. Morais - Ov. Popescu, Pintilii - Teixeira, Budescu, Fl. Tănase - Gnohere
Rezerve: A. Vlad - Larie, L. Filip, Fl. Coman, Golofca, Enache, Dennis Man

------FCSB se află pe primul loc în grupă, după victoria cu 3-0 de pe Arena Naţională contra cehilor de la Viktoria Plzen.

Lugano a pierdut în prima etapă, 1-2 în Israel, contra lui Hapoel Be'er Sheva, şi nu traversează deloc o perioadă bună în camp
unde are trei eşecuri consecutive şi este pe ultimul loc în clasament, cu opt puncte după nouă etape.

Nicolae Dică nu se va putea baza în această seară pe serviciile jucătorilor Denis Alibec, Dragoș Nedelcu, Marko Momcilovic și W
de Amorim.
Partida va fi livetext pe dcnews.ro.
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