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Събота - неделя, 5-6 декември 2020
РЕМОНТИ - основни и довърши- телни,0887094106 и
0879699403
За дома
Покупки

ОТПУШВА канали, ремонти,
ВиК, експресно - 0895693936
Хороскопи

ЖИЛИЩЕ спешно 0878795911
Под наем

МАГ РАЙКА 090063066, 0.60лв

Търсят

ЖИЛИЩЕ спешно 0879331301

ТИГРИЦИ, 0.60 лв.,090363963
ДИВА СТРАСТ,0.60лв.090363967
МОКРО КОТЕ,0.60лв,090363968
Строителни

HTTP://zapoznaise.net 090363195

Георги ИВАНОВ

лед

ПЕНСИОНИРАТМОЦИ,
КЕШЕРЮ,СИСИНЬОИВЛАДОСТОЯНОВ

ериозно подмладяване С
в
провала
вредицитена“Лудогорец” очакват
Европа
фенове и специалистивРазградследзагубатаиот
“Антверп”с3:1вЛигаЕвропа.

С

“Орлите” записаха нула точки до
моментавгруповатафаза,катотовае
неочакванолошсценарий,тъйкатосе
разчиташе отборът да достигне до директните елиминации. Заради слабите
резултати в евротурнирите, като тимът
не успя в целта си да влезе в групите
на Шампионска лига, треньорът Павел
ВърбабезамененотСтаниславГенчев.
“Лудогорец” отново показа, че е далечотнай-добритесиднинаевропейска сцена и срещите, в които играеше
каторавенсравенсграндоветенаСтарияконтинент,савминалото.
Такаразградчани

Играчиот“Б”отборасменятветеранитеощепреззимата

ако не се съгласи да получи статут на
резерва.Първиизборзавратарвечее
РенандосСантос.

Щесеразчита

оставатбезактив
на сметката си през тази година и ще
трябва да развали нулата в последния си мач - домакинството на ЛАСК
(Линц).
“Антверпен”отсвоястранасекласира
заелиминационнатафазананадпреварата,следкатозаписачетвъртиуспехи
с12точкинямакакдабъдеизместенот
еднаотпървитедвепозиции.
ДозимнатапаузанаставникътГенчев
ще работи със сегашните футболисти,
носледНовагодинанещатасеочаква
дасепроменят.Отеднастрана,сеоч-

•Представянетона“Лудогорец”вЛигаЕвропаеотчайващо
акванакормилотонаотборадазастане
СтанимирСтоилов,скоготопреговоритепродължават,аотдруга,четири-пет
играчищебъдатзамененисюноши.
В “пенсия” най-вероятно ще бъдат

изпратени Козмин Моци (36), Клаудио
Кешерю (34), Сисиньо, както и вратарятВладиславСтоянов.НаМоцивечее
предложенпоствклуба,кактощебъде
направено и с Владо Стоянов, освен

ДеЛаетпризназаиграсръка

РичидеЛает

Заиграсръкасполовин уста си призна
един от голмайсторите за “Антверп” Ричи
де Лает. Именно той
отбеляза втория гол
при победата на домакинитес3:1
“Имах късмет при
моя гол, че нямаше
ВАР, защото мисля,
че топката ме удари
в ръката”, шикалкави бранителят. “Сами
си направихме мача

труден. Трябваше да
решим двубоя още
през първото полувреме,нонаправихме
пропуски.
“Лудогорец” започна силно
втората част, точно
както направиха и на
първия мач в България. Но ние бяхме
уверенивсилитесии
знаехмекаквотрябва
данаправим,задаси
върнем аванса”, каза
ощеДеЛает.

инаДоминикЯнков,койтоезаписанв
първияотбор,ноиграезадублиращия
в момента. Имената на младите Димитър Митков, който в 11 мача е вкарал
14гола,ЕролДост,катоиощеняколко
играчисаподнаблюдение.
Със задачата да набележи свежи
попълненияотсобственаташколасее
заел лично спортният директор Георги
Карамаджуков. Шефът от началото на
сезона не пропуска двубой както на
“Б” отбора, така и на юношите старша
възраст.Същотакачестоможедабъде
видяниоколотерените,накоитоиграят
детскитеформации.
Разбирасе,селекциятана“Хювефарма Арена” няма да се ограничава до
собственикадри,ноевентуалнитенови
имена ще преминават през стегната
цедка,твърдиизточник,близъкдоотбора,пред“БългарияДнес”.

СтаниславГенчев:Едно
полувременестига

СтаниславГенчев

Играчитена“Лудогорец”
сасепредставилинаниво
едва едно полувреме при
гостуването и загубата си
в Антверпен, призна треньорътСтаниславГенчев.
“Мача можем да го разделимнадвеполувремена
- слабо първо и по-добро
второ, в което създадохме
положения и изравнихме играта. За жалост, в
момент, в който отборът

беше в подем, допуснахме гол и противникът взе
преднина.Неедостатъчно
едно полувреме за добър
резултат. След почивката
имахме две чисти ситуации и след това две много
опасни контраатаки, които дори не завършихме с
удар.Противникътсъщосе
справяшедобре”,коментира наставникът на българскиятим.

