Arsenal – Klub paling sukses
dalam sejarah Piala FA
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Arsenal menjadi klub paling sukses dalam sejarah Piala FA
karena mereka kalah Aston Villa di Wembley untuk mendapatkan
Arsene Wenger kemenangan keenam menyamai rekor.
The Gunners mempertahankan trofi mereka menang melawan Hull
City tahun lalu untuk menempatkan jumlah Wenger menang bersama
George Ramsay – yang sebelumnya berdiri sendiri dengan rekor
kemenangan dengan Villa antara 1887 dan 1920.
Kemenangan akhir 12 Arsenal tidak pernah diragukan karena
mereka didominasi dengan layar megah, satu-satunya kejutan
adalah bahwa butuh waktu sampai lima menit sebelum babak
pertama untuk kontrol mereka untuk dihargai dengan tujuan Theo
Walcott.
Alexis Sanchez menegaskan superioritas itu dengan salah satu
tujuan final Piala FA besar tak lama setelah restart – meliuk
sebuah, mencelupkan 25-yard petir yang terbang melewati tinggi
membuat kaget kiper Shay Given.
Villa

adalah

bayangan

dari

sisi

yang

dilakukan

begitu

mengesankan untuk mengalahkan Liverpool di Wembley pada
semifinal, kekurangan mereka terkena kejam seperti Per
Mertesacker mengambil keuntungan dari kurangnya memalukan
menandai untuk kepala ketiga.
Pengganti Olivier Giroud keempat di saat-saat akhir hanya
menyelesaikan hari yang mengerikan untuk sisi Tim Sherwood,
yang telah melakukan perjalanan ke Wembley pada optimisme dan
harapan yang tinggi setelah menjalankan ke final yang
mengesankan.
Itu adalah hari kemenangan bagi Wenger, lanjutnya Piala FA

lain untuk tiga gelar Premier League dalam permainan yang
kontras dengan ketegangan final tahun lalu, ketika The Gunners
harus pulih dari dua gol.
Dan Wenger mencatat kemenangan taktis atas Villa rekan
Sherwood, dengan keputusannya untuk menggunakan kecepatan
Walcott untuk mengambil pertahanan Villa daripada kekuatan
Giroud menuai penghargaan tinggi.
Temukan panggilan besar Sherwood – untuk bermain Charles
N’Zogbia di depan Gabriel Agbonlahor – tidak pernah tampak
seperti bekerja. Pada saat yang terakhir diperkenalkan,
setelah Arsenal sudah dua sampai, kuda telah berlari untuk tim
Villa yang hanya pernah dilakukan.
Musim Arsenal sekarang dapat dinilai sebagai sukses, dengan
piala menambah finish urutan ketiga di Liga Premier yang
meyakinkan Liga Champions lagi.
Ini adalah hari penderitaan tak henti-hentinya untuk Sherwood
dan pemainnya – menonton di Wembley oleh pemilik Randy Lerner,
yang duduk di sebelah Villa penggemar Pangeran William.
Mereka

harus

menganggap

hidup

Premier

League

sebagai

keberhasilan mereka istilah ini, yang merupakan prioritas
utama ketika manajer menggantikan Paul Lambert pada bulan
Februari.
Villa mengakhiri musim liga dengan menjadi meronta-ronta 6-1
di Southampton dan kalah di kandang terdegradasi Burnley dan
tanda-tanda menyenangkan dari mereka pertunjukan yang ditandai
sekali lagi sebagai langkah Arsenal dan kemajuan mobilitas
mereka kurang.
Kiper menunjukkan atletisme yang bagus untuk menyelamatkan
dari Laurent Koscielny, dan Kieran Richardson diblokir krusial
dari Walcott saat ia tampak untuk mencetak gol tertentu.
Sepertinya

Villa

entah

bagaimana

bertahan

hingga

babak

pertama, Arsenal pantas mendapat terobosan mereka.
Sebelum Villa bisa berkumpul kembali setelah babak pertama,
Sanchez dihadapkan dengan momen Final Piala FA, mengirim
peluru tajam bola yang tinggi dan kiper hampir tidak memiliki
waktu untuk bereaksi.
Villa bermain cantik terlihat dari permainan peluit pertama,
yang mengguncang dan Mertesacker diberikan umpan oleh
Christian Benteke meningkatkan penjagaan yang kurang dan
sundulan kepala ketiga kalinya.
Formalitas diselesaikan dengan hampir tendangan terakhir
pertandingan ketika Giroud berbalik lintas Alex OxladeChamberlain di depan cepat-mengosongkan Villa akhir, dengan
pendukung mereka telah memiliki sedikit lebih dari beberapa
banding hukuman setengah hati untuk mempertahankan mereka .
Wenger mengambil tepuk tangan dari fans Arsenal sebelum piala
disajikan – manajer yang telah memiliki begitu banyak keraguan
memberikan jawabannya dengan tambahan medali perak.
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