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Mura je danes na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu dobila tekmeca v
uvodnem kvalifikacijskem krogu evropske lige. Njen naspotnik bo izraelski klub Maccabi
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Hajfa - vzdevek kluba je Zelena lokomotiva -, ki se je v evropska tekmovanja uvrstil kot
drugouvrščeni v zadnjem izraelskem prvenstvu. Murin nasprotnik je 12-kratni nogometni
prvak Izraela, v evropskih tekmovanjih pa je dvakrat igral v skupinskem delu Lige pravkov
in evropske lige.

Nataša Juhnov

Kaj bo Izraelcem pripravil Ante Šimundža?

Portal Transfermarkt je ocenil, da so Izraelci, za njih igra tudi nekdanji igralec Maribora
Sintyahu Sallalich, vredni skoraj 15 milijonov evrov.

Maccabi iz Hajfe je nazadnje v Evropi igral pred tremi leti. Avgusta 2011 je z Izraelci med
drugim igral Maribor, ki pa se takrat ni uspel prebiti v Ligo prvakov.

Mariborčani se bodo sicer tokrat v kvalifikacijah za Ligo prvakov pomerili z islandskim
Valurjem, v kvalifikacijah za Ligo Evropa pa se bo Olimpija merila z latvijskim Rigasom in
Domžale z malteškim Balzanom.

Hajfa je tretje največje izraelsko mesto in največje pristanišče v državi. Maccabi Hajfa sodi
med četverico največjih in najboljših v "sveti deželi"; po nekaterih podatkih je celo najbolj
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priljubljen klub med navijači v Izraelu.

##YOUTUBE-https://www.youtube.com/embed/TQhgyygX9fA## 

NŠ Mura
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Žreb je potekal v Nyonu.

Murin nasprotnik je 12-kratni nogometni prvak Izraela, v evropskih tekmovanjih pa je
dvakrat igral v skupinskem delu Lige pravkov in evropske lige.

Mimogrede: Slovenska nogometna reprezentanca je marca na uvodni tekmi kvalifikacij
za evropsko prvenstvo 2020 prav na stadionu v Hajfi, ki sprejme 30.780 obiskovalcev,
igrala neodločeno 1 : 1 proti Izraelu.

Ammar Awad

Slovenska nogometna reprezentanca je že igrala v Hajfi.
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NŠ Mura

Žreb je potekal v Nyonu.
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Že jutri bo opravljen tudi žreb naslednjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo, kamor se bo
uvrstil zmagovalec dvoboja med Muro in Maccabijem.
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