Scris de newsreporter pe 28 noiembrie 2021, 10:58

Meci fara precedent in Portugalia: Belenenses a
terminat meciul cu Benfica in doar sase jucatori
In Portugalia, din cauza focarului de coronavirus din lot, Belenenses a avut
doar noua jucatori apti pentru meciul cu Benfica. Unul dintre portarii echipei
s-a reprofilat ca fundas, dar meciul nu a durat decat o repriza pentru ca in
urma accidentarilor, adversara Benficai a ramas in sase oameni, scrie
HotNews.
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Dupa ce solicitarea de a amana partida nu a fost aprobata, Balenenses a fost nevoita sa trimita
pe teren toti fotbalistii pe care ii mai avea apti. Mai mult, unul dintre cei doi portari disponibili,
Monteiro, a fost reprofilat fundas central.
in prima repriza,Benfica a inscris de sapte ori. Dupa pauza, Belenenses a iesit de la vestiare
cu doar sapte jucatori, iar dupa reluare, un alt fotbalist s-a intins pe teren acuzand o accidentare.
Ca urmare, meciul a fostsuspendat definitiv pentru ca regulamentul nu permite ca jocul sa
continue fara minim sapte fotbalisti pe teren.
La Belenenses au fost inregistrate14 cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul jucatorilor
si trei in cel al staff-ului.

"Fotbalul are inima doar daca este competitiv. Fotbalul are inima doar daca este cu adevarat
sportiv. Fotbalul are inima doar atunci cand este un exemplu pentru sanatatea publica. Astazi,
fotbalul si-a pierdut inima", au declaratjucatorii echipei Belnenses, inaintea meciului, potrivit
BBC.
"Ce este asta? Sunt oare singurul care nu intelege de ce jocul nu a fost amanat?", a scris pe
Twitter mijlocasul portughezBernardo Silva de la Manchester City.
Benfica este pe primul loc, cu 31 de puncte, trei mai multe decat FC Porto si Sporting Lisabona,
de pe locurile doi si trei. Benfica are insa un meci in plus. Belenenses ocupa locul 16,
antepenultimul, cu 8 puncte.
Aici poti vedea rezumatul partidei dintre Benfica si Balenenses
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