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Neljapäeval Kadrioru staadionil Euroopa liiga esimese eelringi kohtumises
Nõmme Kaljuga kohtuva Sloveenia valitseva karikavõitja NŠ Mura
peatreener Ante Šimundža ootab keerulist mängu. Lisaindu annab Mura
meeskonnale tõik, et matš toimub Sloveenia jalgpalli jaoks sümboolselt
väga tähtsal staadionil.

"Ootan keerulist ja väga võitluslikku kohtumist, sest kui ma analüüsisin Kalju
meeskonda, siis nägin, et nad on võitlushimulised ja füüsiliselt väga võimsad
jalgpallurid. Seega meid ootab ees raske kohtumine," sõnas Mura peatreener Ante
Šimundža.

Sloveenia kõrgliigas mullu neljanda koha pälvinud Mura mängib eurosarjas teist korda.
Debüteeriti mullu, kui kahe mängu kokkuvõttes jäädi 2:5 alla Iisraeli klubile Haifa
Maccabi. "Nagu kõik sportlased, tahame ka meie järgmisse ringi jõuda. Aga saame
samas aru, et mäng ei tule lihtne. Loodan, et oleme edukad," lausus Šimundža.
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Positiivse koroonaproovi tõttu ei saanud Mura meeskonnaga Eestisse sõita nende
ründav poolkaitsja, 27-aastane horvaat Luka Bobicanec. "Homme väljakul näeme, kui
palju tema puudumine meid mõjutab. Aga mul on selle tühimiku paikamiseks erinevaid
lahendusi. Mängija puudumine on ebameeldiv, aga peame kohanema. Me leiame
lahenduse," ütles Mura peatreener.

Kohtumine Kaljuga toimub Sloveenia jalgpalli jaoks ajaloolisel areenil – 1992. aasta 3.
juunil siin peetud maavõistlus Eestiga (1:1 viik) oli nende rahvuskoondise esimeseks
ametlikuks matšiks läbi aegade. "Tean, et oleme sellel staadionil. Too kohtumine oli
meie jaoks ajalooliselt väga tähtis hetk, mis tekitas terves Sloveenias uhkust. Kadrioru
staadionil mängimine on meie jaoks veel üks hea ajend püüdmaks homses mängus head
tulemust!" rääkis peatreener.

Šimundža enda jaoks on Eesti samuti erilise tähendusega. 48-aastane endine ründaja
esindas mängijakarjääri jooksul Sloveenia koondist kolm korda, kusjuures debüüdi tegi
1993. aasta 7. aprillil Ljubljanas Eesti vastu (Sloveenia võitis 2:0). "Mul oli tolles
mängus hiilgav võimalus värav lüüa, aga ei löönud seda ära. Ent olin oma debüüdi üle
uhke," meenutas Šimundža.

Mura kaitsja Žan Karnicnik: "Olles
tutvunud Kalju tugevate külgedega, siis
arvan, et meid ootab ees keeruline
mäng. Aga tahame Kaljust jagu saada.
Ent nagu peatreener ütles, siis meid
ootab keeruline mäng."

Mura alistas laupäeval Sloveenia
kõrgliigas tiitlikaitsja NK Celje 2:0.
"Alati on hea võidu pealt järgmisele
kohtumisele vastu minna. Proovime
mängida sama hästi nagu laupäeval
Celje vastu. Eks homme platsil selgub,
kes peale jääb," lausus Karnicnik.

Euroopa liiga esimese eelringi
kohtumine Nõmme Kalju – NŠ Mura
algab neljapäeval kell 17.30.
Otseülekande teeb ETV+. 

SEOTUD PILDIGALERII

Fotograaf: OLIVER TSUPSMAN

2/4



SEOTUD LOOD

SEOTUD MÄNGUD

 Nõmme Kalju FC - Mura 0:0 (0:0)

PREMIUM LIIGA

NAISTE MEISTRILIIGA

VALUS TÕDE

PEATREENER SELGITAB

MESSI LAHKUMINE

KAUNID MÄLESTUSED

(7) 27. aug
SILM PEALE!

PREMIUM LIIGA

NAISED
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