Kαι όμως μπορούν Άγγλοι και
Σουηδοί !
ΣΟΥΗΔΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ
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66′ Φόρσμπεργκ

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Επρόκειτο για ένα παιχνίδι που όλοι σχεδόν περίμεναν ότι θα
είναι ισορροπημένο και πως θα κριθεί στις λεπτομέρειες και
πράγματι έτσι και έγινε. Δεν ήταν από τα πιο ποιοτικά που
έχουμε δει σε αυτό το μουντιάλ, αλλά δεν ήταν και του
πεταμού…
Τελικά η Σουηδία το κέρδισε γιατί ήταν πιο σωστή τακτικά και
πιο αποτελεσματική, παρότι η Ελβετία θεωρείται σχετικά πιο
τεχνική ομάδα. Έτσι λοιπόν οι Σουηδοί έδωσαν την κυκλοφορία
της μπάλας στους αντιπάλους τους, αλλά έχουμε πει ότι η
κατοχή μπάλας δεν κερδίζει παιχνίδια από μόνη της…
Ταυτόχρονα ο Σακίρι δύσκολα μπορούσε να διεισδήσει μέσα στην
περιοχή και να γίνει επικίνδυνος και επιδιδόταν σε κούρσες
και ενέργειες εκτός περιοχής που δεν έφερναν και πολλά
αποτελέσματα, όπως άλλωστε και οι μπαλιές και στημένες
φάσεις του Τσάκα. Έτσι οι Σουηδοί (που δεν μας γεμίζουν και
πολύ το μάτι, αλλά έχουν μια από τις αποτελεσματικότερες
ομάδες του μουντιάλ) σκόραραν σε μια φάση με τον εξαιρετικό
Φόρσμπεργκ και έπειτα εύκολα ή δύσκολα κράτησαν το
αποτέλεσμα…
Και το κράτησαν το αποτέλεσμα γιατί δεν έχουν στην άμυνα
μόνο τους εξαιρετικούς Γκράνκβιστ, Λίντελοφ και αλλά γενικά
εξαιρετική αμυντική συμπεριφορά και τακτική προσήλωση.
Ταυτόχρονα έβγαιναν πολύ καλά στην κόντρα, όπως έκαναν και
με το Μεξικό, στο οποίο έβαλαν κάπως έτσι τρία γκολ, γι’αυτό
και στο τέλος παραλίγο να κερδίσουν και πέναλτι.

Έτσι τώρα οι Σουηδοί καταστρώνουν τα πλάνα τους για το ματς
με την Αγγλία όπου μόνο χαμένοι από χέρι δεν είναι, αφού
τους ευνοεί και η παράδοση, αλλά και το παρόμοιο αγωνιστικό
στυλ των δύο ομάδων. Η δε Ελβετία πάντα τα τελευταία χρόνια
παρουσιάζει καλές ομάδες στα παγκόσμια κύπελλα και το ίδιο
και τώρα, αλλά δεν δείχνει ικανή να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση
για την οκτάδα, ίσως γιατί δεν έχει μεγάλο ειδικό βάρος και
δεν μετράει πολύ ως “φανέλα”.

ΑΓΓΛΙΑ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ

4-3 πεν., (κ.α., παρ. 1-1)

57′ πεν. Κέιν, 90′ Μίνα

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Σε αυτό το ματς οι Άγγλοι ήξεραν ότι ήταν η μεγάλη τους
ευκαιρία να κάνουν κάτι σε μουντιάλ, γι’αυτό και είχαν
προετοιμαστεί κατάλληλα για τα πάντα. Από την τακτική τους
στο ματς, μέχρι την “καταραμένη” γι’αυτούς διαδικασία των
πέναλτι…
Από την άλλη οι Κολομβιανοί ήξεραν ότι δεν έχουν στη διάθεσή
τους τον Χάμες Ροντρίγκεζ, και επειδή αυτός δεν είναι
παίκτης που αντικαθίσταται, ήξεραν πως δεν είναι το φαβορί.
Οπότε τι έκαναν ; Πρόσεξαν πρώτα την άμυνά τους και ότι
κάτσει μπροστά μ, με τους ποιοτικούς παίκτες που διαθέτει.
Το πρόβλημα ήταν ότι οι Άγγλοι δεν ήταν μόνο καλοί ομάδα
αμυντικά αλλά είχαν σχέδιο στο να εξουδετερώσουν Φαλκάο και
Κουαδράδο. Έτσι λοιπόν η Κολομβία έπαιζε αμυντικά και δεν
απειλούσε σχεδόν καθόλου επιθετικά την Αγγλία. Ακόμα λοιπόν
και όταν η Κολομβία δέχθηκε γκολ από ένα ανόητο πέναλτι που
έκαναν,δεν μπορούσε να επιτεθεί και να απειλήσει παρά μόνο
το τελευταίο εικοσάλεπτο ή τέταρτο.
Σε αυτό λοιπόν το διάστημα οι αλλαγές του Πέκερμαν και η
μετατόπιση του Κουαδράδο στα αριστερά βελτίωσαν αρκετά την

Κολομβία που πίεσε, πρέσαρε, έχασε ευκαιρίες και εν τέλει
σκόραρε στο 90′ με τον Μίνα. Σε εκείνο το σημείο το μυαλό
όλων πήγε στους looser και στην παραδοσιακή γκαντεμιά τους !
Μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης η Αγγλία φάνηκε
νωθρή και επηρεασμένη ψυχολογικά, αλλά τελικά αυτό δεν τις
κόστισε αφού στο δεύτερο ημίχρονο η Κολομβία φάνηκε
κουρασμένη. Τελικά όμως το 0-0 παρέμεινε, οπότε πήγαν στα
πέναλτι…
Πως μπορούμε να σχολιάσουμε τα πέναλτι και τη νίκη της
Αγγλίας ; Tο είπαμε και παραπάνω ότι είχαν προετοιμαστεί
εντατικά για τα πάντα, από την εντατική προπόνηση στα
πέναλτι μέχρι και επιτελείο ψυχολόγων στην ομάδα και τελικά
όλα αυτά έφεραν αποτέλεσμα ! Άλλωστε μπορείτε να φανταστείτε
ποτέ στο παρελθόν αγώνα της Αγγλίας να πάει στα πέναλτι και
τελικά έχοντας χάσει πρώτοι πέναλτι να κάνουν την ανατροπή ;
Ποτέ των ποτών !
Οι Άγγλοι τώρα έκαναν την υπέρβαση που ήθελαν και έχουν
μπροστά τους τον προημιτελικό με τη Σουηδία, όπου όμως δεν
θα πρέπει να νομίσουν σε καμία περίπτωση ότι θα την
καθαρίσουν εύκολα, ούτε καν ότι είναι φαβορί ! Όσο για την
Κολομβία οι λάτρεις των Λάτιν στενοχωρήθηκαν γιατί είναι μια
πολύ τεχνική ομάδα που άξιζε κάτι καλύτερο. Τελικώς όμως η
απουσία του Ροντρίγκεζ είχε μεγάλο κόστος και της στέρησε
την υπέρβαση…

