FC Argeş - CS Mioveni în Cupa României
Miercuri, 18 August 2010 14:55

Marţi de la ora 17.30 pe Stadionul Nicolae Dobrin se va disputa a patra fază a Cupei României.
La Piteşti, FC Argeş se înfruntă cu argeşenii de la CS Mioveni, formaţie care în noul sezon are
ca obiectiv promovarea în liga întâi.

Pentru echipa de la Mioveni este primul meci oficial pe care fotbaliştii pregãtiţi de Cristi Negru îl
vor juca în acest sezon. Pentru alb-violeţi este cel de-al treilea joc din acest sezon, dupã ce, în
primele douã tururi, au evoluat pentru echipa a doua a clubului, eliminînd pe CS Tãrlungeni şi
pe Girom Albota. Avînd în vedere valoarea celor douã loturi şi obiectivele pe care şi le-au
propus cele douã cluburi, CS Mioveni este favoritã pe hîrtie. Dacã FC Argeş are ca obiectiv în
acest an menţinerea în liga secundã, Mioveniul şi-a fixat ca ţel promovarea în Liga I, fãcînd în
acest sens şi cîteva achiziţii importante. Cristi Negru are la dispoziţie un lot valoros, compus din
fotbalişti experimentaţi, care au evoluat ani buni pe prima scenã, iar Iordan Eftimie se bazeazã
mai mult pe tineri care au fost promovaţi de la echipa a doua a clubului. Confruntarea dintre
cele douã echipe este ultimul test de verificare înainte de startul sezonului, iar rezultatul acestui
meci poate fi un barometru asupra potenţialului fiecãrei echipe.
Directorul general al CS Mioveni, Rãzvan Tunaru, nu concepe ca formaţia lui sã nu
meargã mai departe în faza urmãtoare a întrecerii. Oficialul grupãrii argeşene îşi
doreşte ca echipa sã ajungã cît mai sus în aceastã competiţie şi sã aducã la Mioveni o
formaţie din prima ligã.
Cum credeţi cã va fi meciul cu FC Argeş?
- Va fi un joc specific Cupei României şi sînt convins cã se va juca cu mari ambiţii. Jucãtorii
celor douã echipe se cunosc destul de bine şi vor sã demonstreze cã au valoare. Fostul lor
antrenor pregãteşte acum echipa noastrã, iar fostul nostru antrenor este la ei. Va fi şi un duel al
tehnicienilor.
Cupa României este un obiectiv pentru CS Mioveni?
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- Pe noi ne intereseazã în primul rînd campionatul, însã nu vom neglija nici Cupa României.
Ne-am propus sã ajungem cît mai sus în aceastã competiţie şi vrem sã aducem la Mioveni o
echipã de Liga I.
Existã vreo favoritã în acest joc?
- Avînd în vedere valoarea celor douã loturi şi obiectivele pe care şi le-au propus cele douã
echipe, cred cã noi sîntem favoriţi pe hîrtie. Trebuie sã confirmãm acest lucru şi pe teren şi sã
mergem mai departe în cupã.
Veţi menaja jucãtorii pentru începerea campionatului?
- Acest lucru este problema bãncii tehnice. Cristi Negru va bãga în teren pe cine crede el de
cuviinţã. Pe mine mã intereseazã prea puţin cine va intra în teren. Sper ca antrenorul nostru sã
foloseascã echipa cîştigãtoare şi sã ne calificãm mai departe în faza urmãtoare a competiţiei.
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