Велинградско присъствие на финала в Лига Европа
Вторник, 17 Май 2016 17:17

Стадион "Санкт Якоб Парк" има най-голям капацитет в Швейцария - 38 512 места
Отборите на Севиля и Ливърпул се изправят на 18 май във финалния сблъсък от
турнира за Лига Европа. Футболната битка на 38-хилядния стадион „Санкт Якоб Парк” в
Базел в сряда вечер, със сигурност няма да мине без велинградско присъствие.
Специално за Швейцария в понеделник замина един от най-известните фенове в
курортния град Иван Русинов.

„След близо 20-часов преход, преминал през Сърбия – Хърватска – Словения – Италия,
пристигнахме нормално в Швейцария”, сподели специално за velsport24.com нашият
човек на швейцарска земя.

Внушителната му визитка до момента включва посещения на 3 финала от Шампионската
лига. Велинградчанинът, който е възпитаник на Лесотехническия университет, е
наблюдавал на живо през 2007 г. срещата между Милан и Ливърпул. „Росонерите”
печелят финала в Атина с 2:1. През 2011 г. Иван Русинов присъства на култовия
стадион „Уембли” в Англия, където е сблъсъкът между Барселона и Манчестър
Юнайтед (3:1). Три години по-късно пък е сред зрителите на мадридското дерби –
финал на най-комерсиалната клубна надпревара в света за 2014 г. Двубоят
между Атлетико и Реал на стадион „Луж” в Лисабон е спечелен от „кралския клуб” с 4:1
след продължения.

Велинградчанинът Иван Русинов преди началото на финала от ШЛ през 2014 г. между Атлетико
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Като страстен привърженик на „червените” от „Анфийлд”, велинградчанинът е
навъртял хиляди километри по Европа. Дотук е изгледал общо 8 двубоя на Ливърпул в
Шампионската лига. 4 пъти пък е присъствал на срещи на любимия си клуб на
домашната му сцена в града на Бийтълс.

Велинградчанинът потвърди пред velsport24.com, че вече има гарантирани 2 места и
за финала на предстоящото Европейско първенство във Франция това лято.
Заключителният мач №51 от турнира ще се играе на „Стад дьо Франс” на 10 юли 2016 г.
от 22:00 ч.
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