Lleida 0-4 Atlético: Powrót bestii i pełna kontrola
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Atlético Madryt bez większych problemów pokonało Lleidę 4-0 w
pierwszym meczu 1/8 finału Copa del Rey. W spotkaniu po raz pierwszy po
powrocie zagrał Diego Costa oraz zadebiutował Vitolo. Ten pierwszy już po
kilku minutach zdobył bramkę.

Przez pierwsze pół godziny niżej notowani gospodarze nie okazali strachu przed
rywalem i kilkukrotnie zagrozili bramce Rojiblancos. Większość ich strzałów okazała
się jednak zbyt słaba, choć raz z bardzo dobrej strony pokazał się Miguel Ángel
Moyà.

W 33. minucie to jednak faworyci objęli prowadzenie. Rzut wolny z lewej
strony bił Yannick Carrasco, który posłał piłkę w pole karne. Do niej
skoczył Diego Godín i celnie uderzył obok źle ustawionego golkipera.

Cztery minuty później było już 2-0. Carrasco świetnie dostrzegł na prawej
stronie Kévin Gameiro, do którego zaadresował podanie. Francuz zagrał
na piąty metr, a tam skutecznie akcję wykończył Fernando Torres.

Od początku drugiej odsłony ponownie przeważali Katalończycy, lecz Moyà
pozostawał niepokonany. W 59. minucie na placu gry pojawił się Vitolo, natomiast
pięć minut później desygnowany do gry został Diego Costa.

W 69. minucie na prawej flance z piłką znalazł się Gameiro, który podał do
włączającego się do akcji Juanfrana. Prawy obrońca wbiegł w pole karne i
zagrał do środka, gdzie czyhał już Costa i podwyższył wynik na 3-0. Radość
nie trwała jednak zbyt długo, gdyż Brazylijczyk nie podnosił się i zgłosił
problem z nogą. Napastnik ostatecznie dotrwał do końca meczu, lecz
dopiero dokładniejsze badanie potwierdzi lub wykluczy uraz.

W doliczonym czasie gry na czystą pozycją wychodził Gameiro, lecz został
sfaulowany przez Marca Trillesa, który obejrzał swój drugi żółty kartonik w
potyczce i udał się nieco wcześniej do szatni. Colchoneros tym samym
wywalczyli rzut wolny tuż przed linią „szesnastki”. Do stojącej piłki
podszedł Antoine Griezmann, który uderzył w mur, ale futbolówka po
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rykoszecie zmyliła kompletnie bramkarza i wpadła do siatki.

Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane na Wanda Metropolitano 9 stycznia o
19:30.

Lleida – Atlético 0-4 (0-2)

Bramki:
[0-1] Diego Godín 33’ (asysta: Yannick Carrasco)
[0-2] Fernando Torres 37’ (asysta: Kévin Gameiro)
[0-3] Diego Costa 69’ (asysta: Juanfran)
[0-4] Antoine Griezmann 90+2’

Czerwona kartka: Marc Trilles 90’+1 (Lleida, za drugą żółtą)

Żółte kartki: Trilles, Rivas (Lleida)

Sędzia: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Bilbao, Kraj Basków)

Skład Lleidy: David Oliveros - Aitor Núñez, Marc Trilles, Eneko Satrústegui, Moussa
Bandeh – Manuel Molina (Jorge Félix, 64’), José Luis Valiente, Moustapha, Fernando
Pumar (Javi López, 63’) – Iván Agudo (Jordi Martínez, 71’), Bojan Radulović

Skład Atlético: Miguel Ángel Moyá – Juanfran, José Giménez, Diego Godín, Lucas
Hernández – Augusto Fernández, Saúl Ñíguez, Yannick Carrasco (Vitolo, 59), Ángel
Correa (Diego Costa, 64’) – Kévin Gameiro, Fernando Torres (Antoine Griezmann,
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