
Падіння Манчестеру, або за сильний "ПСЖ" 

12 лютого група журналістів відвідали Англію, а саме Манчестер, де місцева команда "Манчестер 

Юнайтед" в раунді 1/8 Плей-офф Ліги Чемпіонів УЄФА приймала французький "Парі-сен Жермен". 

 

Тернистий шлях команд до Плей-офф ЛЧ:   

"МЮ": вийшов із другого місця в групі H, де поступився "Ювентусу", але 
обійшов "Янг Бойз" і "Валенсію". Команда підійшла до гри з 11-матчевою 
безпрограшною серією в усіх турнірах при 10-ти перемогах і одній нічиїй - 
результат роботи нового виконуючого обов`язки головного тренера Оле-
Гуннара Сульшера. Із-за рецидивів травм, матч з лазарету змушені були 
переглядати Маркос Рохо, Антоніо Валенсія та Матео Дарміан. 

"ПСЖ": вийшли з першого місця в групі С, де обійшов "Црвену Звезду", 
"Наполі" та "Ліверпуль". Команда підходить до гри з серією із шести перемог у 
семи поєдинках в усіх турнірах при одній поразці. Перед поєдинком декулька 
ключових гравці отримали досить серйозні ушкодження. Матч пропустили 
Неймар і Едінсон Кавані, Тома Меньйо та Адрієн Рабйо.  

Варто відзначити, що обидві команди вперше в своїй історіїї 
зустрілися в рамках єврокубків. Матч-боротьбу цих грандів 
відвідали майже 72 тис. глядачів, 3 з яких прибули з Парижу. 
Матч таких "великих" клубів справді вартий фіналу. "Домашній 
матч проти "ПСЖ" - важко уявити більш масштабну вивіску", - 
сказав хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесі Лінгард перед 
поєдинком. 

 



 

Отже, склади команд виглядали наступним чином: 

"Юнайтед": Де Хеа – Янг (капітан), Ліндельоф, Байі, Шоу – Еррера, Матіч, 

Погба – Марсьяль (зам.: Мата), Рашфорд (зам.: Лукаку), Лінгард 

(зам.:Санчес). 

"Париж": Буффон – Керер, Тьягу Сілва (капітан), Кімпембе, Бернат – 

Маркіньйос, Верратті  (зам.: Паредес) – Дані Алвес, Дракслер, Ді Марія 

(зам.: Дагба) – Мбаппе. 

 



 

Перші 20 хвилин матчу, команди наче побоювались один одного та майже 

не ризикували йти в напад. Та все ж таки спромоглися на декілька ударів: на 

6 хвилині Джанлуїлджі Буфон спас парижан, відбивши потужний удар 

Маркуса Рашфорда. Відповісти гості змогли тільки через 11 хвилин, Кіліан 

Мбаппе міг відкривати рахунок в цій дуелі, але не зміг переграти голкіпера 

"червоних". Залишок 1-го тайма не приніс плоди ані "манкуніанцям", ані 

"червоно-синім". Команди залишають поле з рахунком 0:0 на табло! По 

перерві ультрас "ПСЖ" влаштували справжнє червоно-синє фаєр-шоу, на 

що англійські фани відповіли голосними кричалками на честь клуба.  

Команди повертаються на поле, 2-й тайм стартував! Парижани яросно 

почали 2-гу частину гри, та гості почали домінувати. На 49-й хвилині 

іспанський голкіпер "Ман  Юнайтед" зробив неможливе, відбивши технічний 

кручений м`яч після нанесеного удару Дані Алвесом в дальну для воротаря 

9-ку. Трибуни гудять, публіка в захваті від шаленої гри Де Хеа, та після 

кутового удару захисники "МЮ" не розібралися в штрафній ділянці, що 

завершилося сумним результатом - центральний захисник гостей Праснель 

Кімпембе влучно наніс сильний удар в центр воріт манчестерського клубу. 

На цей раз ДДХ був безсилий. 0:1 - Париж виходить вперед! 

 

Суддя дає свисток на продовження матчу, "Манчестер Юнайтед" взялися 

рятувати ситуацію. Злий рок настих "червоних дияволів", які нанесли 6 

ударів по воротам "ПСЖ" за 7 хвилин, та ні одного в ствір воріт! Розлючені 

такою грою, фанати англійського клуба почали освистувати команду та 



кидати на поле відкриті пляшки з пивом та скляні стакани. Стюардам 

довелося заспокоювати вболівальників. Після чергової атаки господарів, 

Анхель Ді Марія перехопив м`яч у Неманьї Матіча та виконав досить 

розкішну передачу на Кіліана Мбаппе, якою скористався французький 

форвард, перегравши в дуелі Де Хеа. ГОЛ! 0-2! 

  

Такого ніхто не очікував від команди, яку вважали лідером. Фанати "МЮ" в 

розпачі, французи лікують. Після введення м`яча до гри, підопічні Сульшера 

провели декілька непоганих випадів в атаці, які нічим не завершилося. На 

86-й хвилині Поль Погба грубо сфолив на своєму візаві - Леандро Паредесі, 

за що був нагороджений арбітром 2-ю жовтою карткою і змушений покинути 

поле. Після вилучення француза, вболівальники "Юнайтед" почали масово 

покидати стадіон "Олд Траффорд". Матч закінчився перемогою "Парі-сен 

Жермен" з рахунком 0-2! 

Французи мають величезну перевагу, враховуючи те, що для проходу в 

наступний раунд, "червоні дияволи" повинні перемогти в матчі-відповіді з 

рахунком 0:3 без Лінгарда, Марсьяля (отримали ушкодження під час матчу) і 

Погба (дискваліфікація за червону карточку). Все вирішиться 28 лютого на 

"Парк-де-Пренс" в Парижі! 

Цікавий факт: головний арбітр матчу Даніеле Орсато поставив рекорд в Лізі 

Чемпіонів УЄФА по жовтим карткам в раунді 1/8 фінала, італієць показав на 

обидві  команди 12 "гірчичників". 

 

Пазій Володимир, К 61-18 


