
Previsok poraz, a Šimundža upa, da bi lahko PSV-jevo
igro prenesel v Prvo ligo

rtvslo.si/sport/nogomet/evropska-liga-pokal-uefa/previsok-poraz-a-simundza-upa-da-bi-lahko-psv-jevo-igro-
prenesel-v-prvo-ligo/537104

Od četverice slovenskih klubov v Evropi je največ pokazala Mura, ki se z 2 zmagama in porazom
poslavlja od Evropske lige, zato pa zaseda vrh Prve lige. Foto: www.alesfevzer.com

PSV je ne nazadnje nekdanji nogometni klubski prvak Evrope iz leta 1988, deset let
predtem je osvojil pokal Uefa, skupno pa se ponaša s kar 24 naslovi prvaka Nizozemske.
Eindhovenčane zdaj vodi Roger Schmidt, ki je s pripravo in načrtom preprečil, da bi
se gostom v Fazaneriji kar koli zapletlo.
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Muraši so prvič še izenačili, blizu so bili tudi izidu 2:2, a nato je njihova doslej granitna obramba
razpadla. Foto: www.alesfevzer.com

Schmidt ni dopustil nobenega podcenjevanja Mure
"Tekmo smo vzeli zelo resno. Vedeli smo, da napredovanje ni samoumevno. Na eni
tekmi se lahko zgodi zelo veliko. Bili smo osredotočeni in disciplinirani. Vesel sem,
kako so igrali moji 
varovanci. Nihče ni podcenjeval Mure, kar smo pokazali na igrišču,"  je bil po zmagi s
5:1 v središču Prekmurja vesel Schmidt, ki se je marca po prekinitvi nizozemskega
prvenstva zaradi koronavirusa usedel na klop PSV-ja.

PSV prvi v tej sezoni našel pot v Murino mrežo in napredoval v 4.
predkrog

Okvir vrat, na drugi strani kazen za vsako napako
Izid 1:2 ob polčasu je vlival upanje Muri, da jo lahko še zagode, in res
so s pogumno igro še prišli do priložnosti, a jih je ustavil okvir vrat, na drugi strani pa
so Nizozemci začeli neusmiljeno izkoriščati svoje priložnosti.

"Imeli smo priložnosti, da se vrnemo v tekmo in mogoče obrnemo tekmo. A tega nismo
izkoristili, na drugi strani je PSV izkoristil prav vsako napako," je razplet tekme opisal
ključni mož Mure Luka Bobičanec.

Lekcija, ki jo morajo naučeno prenesti v Prvi ligo
Trener Ante Šimundža je bil po koncu razdvojen, saj je bil zadovoljen s pristopom, ne
pa z izidom. "Bili smo v določenem trenutku v pravem položaju, a sta njihova hitrost in
kakovost v obrambi preprečevala več nevarnosti z naše strani. Fantje so se pogumno,
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odločno in samozavestno podali v tekmo. Pot po Evropi je izjemna izkušnja za vse nas
za naprej," je zadnjo evropsko tekmo slovenskega kluba v sezoni 2020/21 opisal
Šimundža.

Po slovesu od Evrope po treh tekmah se je trener vodilnega kluba Prve lige zazrl v nove
izzive – domače prvenstvo. "Zelo pomembno je preklopiti. Upam, da nas tale poraz, ki
je moram poudariti previsok, ne sme potolči. Ampak nas mora pristop, učenje k višji
ravni in prenesti takšen način igre v slovensko prvenstvo, kolikor je mogoče," upa
Šimundža, da je bila PSV-jeva šolska ura iz učinkovitosti dobra lekcija za njegove
varovance. Prvi pravi test bo že v nedeljo, ko Mura gostuje pri Kopru.

Kaj po bledih predstavah v Evropi, čakanju na prvo zmago v domačem prvenstvu in kadrovskem
pretresu čaka Celjane? Foto: www.alesfevzer.com

Celjani v Armeniji neslavno končali evropske nastope

Grdo zamujena priložnost Celja
Celjani so že predtem zasluženo sklenili svojo evropsko pot, potem ko
so izgubili pri premagljivem Araratu iz Erevanu. Armenski klub se je v
Evropski ligi drugič zapored izvlekel v podaljšku. Odločil je strel
Vakulenka v 111. minuti, kar je bil sploh edini strel Ararata v okvir gola na celotni tekmi!
Usodni gol je bil posledica neodgovorne napake poletne celjske okrepitve Filipa
Dangubiča, ki je izgubil žogo vzdolž celjskega kazenskega prostora.

Slovenski državni prvaki so predtem napadali jalovo in brez pravih zaključkov.
Zamujena priložnost, da bi napredovali v playoff in dvoboja s Crveno zvezdo, ki se bo
stežka hitro ponovila. Ne nazadnje so grofje v Prvi ligi še brez zmage in komaj na 8.

3/4

https://www.rtvslo.si/n/537025


mestu lestvice.

Vsak nasprotnik dovolj močan, da te kaznuje
Po tekmi je bil poklapan tudi trener Dušan Kosič: "Nismo dobili občutka, da nismo
nekonkurenčni. Lahko bi se bolje odrezali. Bili smo tekmovalni, a kaj več kot to ne.
Izkoriščati bi morali priložnosti, ki smo jih imeli. Vse to so nasprotniki, ki so fizično in
tehnično dovolj močni, da te kaznujejo." Celje v nedeljo v 5. krogu Prve lige gosti Bravo,
ki je doslej zbral že kar 5 točk več od branilcev naslova.
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