FC Arge? - CS Mioveni � Cupa Rom�iei
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style="margin: 5px; float: left;" /> <p>Mar?i de la ora 17.30 pe Stadionul Nicolae Dobrin se va
disputa a patra faz? a Cupei Rom�iei. La Pite?ti, FC Arge? se �frunt? cu arge?enii de la CS
Mioveni, forma?ie care � noul sezon are ca obiectiv promovarea � liga �t�.</p>
<p>Pentru
echipa de la Mioveni este primul meci oficial pe care fotbali?tii preg�i?i de Cristi Negru � vor
juca � acest sezon. Pentru alb-viole?i este cel de-al treilea joc din acest sezon, dup�ce, �
primele dou�tururi, au evoluat pentru echipa a doua a clubului, elimin�d pe CS T�lungeni ?i
pe Girom Albota. Av�d � vedere valoarea celor dou�loturi ?i obiectivele pe care ?i le-au
propus cele dou�cluburi, CS Mioveni este favorit�pe h�tie. Dac�FC Arge? are ca obiectiv �
acest an men?inerea � liga secund� Mioveniul ?i-a fixat ca ?el promovarea � Liga I, f��d �
acest sens ?i c�eva achizi?ii importante. Cristi Negru are la dispozi?ie un lot valoros, compus
din fotbali?ti experimenta?i, care au evoluat ani buni pe prima scen� iar Iordan Eftimie se
bazeaz�mai mult pe tineri care au fost promova?i de la echipa a doua a clubului. Confruntarea
dintre cele dou�echipe este ultimul test de verificare �ainte de startul sezonului, iar rezultatul
acestui meci poate fi un barometru asupra poten?ialului fiec�ei echipe.</p> <h4
align="justify">Directorul general al CS Mioveni, R�van Tu�naru, nu concepe ca forma?ia lui
s�nu mear���g�mai departe � faza urm�oare a �tre�cerii. Oficialul grup�ii arge�?ene �i
dore?te ca e�chipa s�ajung�c� mai sus � aceast�com�peti?ie ?i s�aduc�la Mioveni o
forma?ie din prima lig�</h4> <p align="justify"><strong>Cum crede?i c�va fi meciul cu FC
Arge??</strong><br />- Va fi un joc specific Cupei Rom�iei ?i s�t convins c�se va juca cu
mari ambi?ii. Juc�orii celor dou�echipe se cunosc destul de bine ?i vor s�demonstreze c�au
valoare. Fostul lor antrenor preg�e?te acum echipa noastr� iar fostul nostru antrenor este la ei.
Va fi ?i un duel al tehnicienilor.<br /><strong>Cupa Rom�iei este un obiectiv pentru CS
Mi�oveni?</strong><br />- Pe noi ne intereseaz�� primul r�d campionatul, �s�nu vom
neglija nici Cupa Rom�iei. Ne-am propus s�ajungem c� mai sus � aceast�competi?ie ?i
vrem s�aducem la Mioveni o echip�de Liga I. <br /><strong>Exist�vreo favorit�� acest
joc?</strong><br />- Av�d � vedere valoarea celor dou�loturi ?i obiectivele pe care ?i le-au
propus cele dou�echipe, cred c�noi s�tem favori?i pe h�tie. Trebuie s�confirm� acest lucru
?i pe teren ?i s�mergem mai departe � cup� <br /><strong>Ve?i menaja juc�orii pentru
�ceperea campionatului?</strong><br />- Acest lucru este problema b�cii tehnice. Cristi Negru
va b�a � teren pe cine crede el de cuviin?� Pe mine m�intereseaz�prea pu?in cine va intra �
teren. Sper ca antrenorul nostru s�foloseasc�echipa c�tig�oare ?i s�ne calific� mai departe
� faza urm�oare a competi?iei.</p> <p align="justify">Sursa: <a
href="http://www.curier.ro">www.curier.ro</a></p>
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