CS Mioveni joacă sâmbătă în deplasare la Călăraşi
Vineri, 11 August 2017 13:12

CS Mioveni joacă în etapa a doua a campionatului Ligii a II-a, mîine, de la ora 11.00, în
deplasare, la Dunărea Călăraşi, la ora partidei anunţîndu-se a fi din nou caniculă.
În prima etapă a noului sezon, cele două echipe au avut evoluţii diferite, argeşenii
cîştigînd detaşat cu 4-0 întîlnirea de pe propriul teren cu CS Afumaţi, în timp ce
călărăşenii au pierdut la scor, 1-4, în deplasarea de la Academica Clinceni, deşi au
condus cu 1-0 la pauză.
Privind prin prisma acestor rezultate, dar şi a situaţiei tensionate din cadrul clubului Dunărea,
putem spune că CS Mioveni porneşte ca favorită în acest meci, însă şe ştie foarte bine că nu
întotdeauna socoteala de acasă se potriveşte cu cea de pe teren. Astfel, trebuie spus că
Dunărea era fără antrenor cu cîteva zile înainte de meciul cu echipa lui Florin Marin, după ce
antrenorul Adrian Iencsi a stat doar în prima etapă, plecînd la Pandurii, iar preşedintele clubului
şi-a dat şi el demisia la începutul săptămînii. De partea cealaltă, argeşenii trec printr-un moment
bun, începînd cu dreptul campionatul şi fac această deplasare cu un moral excelent. Singura
problemă pentru Mioveni rămîn accidentările, doi jucători care trebuiau să fie de bază în acest
debut de sezon fiind accidentanţi, juniorul Pirtea adus de la UTA şi fundaşul Burnea, ieşit etapa
trecută după o jumătate de oră, deoarece l-a doborît căldura infernală de afară.
Cele două echipe s-au mai întîlnit doar în sezonul trecut şi tot în etapa a doua a campionatului.
Ambele partide s-au încheiat la egalitate, la Călăraşi, fiind 0-0, iar la Mioveni, 2-2, după ce
galben-verzii au condus de două ori. Antrenorul Mioveniului, Florin Marin, este conştient
de dificultatea meciului de la Călăraşi, cunoscînd faptul că adversarul vrea să spele din
imaginea ruşinoasă lăsată în prima etapă.
„În condiţiile în care ei au pierdut categoric în prima etapă la Clinceni, ne aşteaptă un meci
greu. Întîlnim însă o echipă care are în componenţă o serie de jucători care au evoluat la Liga I,
şi mă refer aici la portar, dar şi la jucătorii de cîmp. Sînt fotbalişti care au calitate şi pot să ne
pună probleme. Noi, ca să putem cîştiga, ca să ne putem impune în acest meci, trebuie să
jucăm peste nivelul la care am evoluat cu CS Afumaţi. În ce priveşte lotul, din păcate, avem în
continuare probleme. Astfel, Pirtea nu este refăcut, iar Burnea are o răceală şi nu a fost oprit în
lot. Am însă încredere în jucători, iar eu în această săptămînă am insistat să rămînă concentraţi
pentru a putea aborda partida aşa cum trebuie şi a lua cele trei puncte. Ştiu că s-a vorbit foarte
mult despre plecarea antrenorului lor după prima etapă, dar acest lucru poate fi şi un avantaj,
dar şi un dezavantaj. Astfel, se ştie că la unele echipe care pun antrenor nou se schimbă total
atitudinea jucătorilor, în schimb la alte echipe sînt cazuri în care antrenorul nou-venit nu poate
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impune filosofia sa atît de repede, şi asta constituie un avantaj pentru adversar. Ştiu că la ora
jocului va fi din nou foarte cald, am avut unele discuţii să mutăm partida vineri, la ora 18.00,
însă am fost anunţaţi că se va juca totuşi sîmbătă, la ora 11.00. Este o problemă mare pentru
jucători, dar şi pentru spectatorii care vin la joc. Fotbaliştii vor fi în priză de oxigen, vor fi
deshidrataţi, iar asta îşi poate pune amprenta pe jocul şi pe deciziile lor din timpul meciului“,
spunea Florin Marin.
Sursa: www.curier.ro
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