Et 11, 2018/2019: CS Mioveni - FC Argeş 0-1
Joi, 11 Octombrie 2018 15:45

Echipa noastră a pierdut nemeritat, ieri seară, derby-ul cu FC Argeş, fiind învinsă în prelungirile
partidei, cu 1-0.

CS Mioveni a jucat aproape o oră în inferioritate numerică, după ce Kilyen a fost eliminat,
pentru două galbene. Meciul a fost , în prima parte, unul echilibrat, iar după pauză, aflaţi şi în
superioritate numerică, oaspeţii s-au remarcat la şuturile de la distanţă. Unicul gol al partidei a
fost marcat de Şerban în minutul 90+4, la o fază în care arbitrul Robert Avram a oprit
inexplicabil jocul la mijlocul terenului, când mingea era la jucătorii noştri şi a dat-o apoi, cu
minge de arbitru, oaspeţilor. Aceştia au iniţiat un atac, deşi căpitanul lor spusese iniţial că va
trimite el mingea la portar, balonul a ajuns la Şerban, iar acesta a şutat imparabil de la 25 m, în
vinclu.

După această înfrângere, CS Mioveni a coborât în clasament pe locul 7, iar etapa viitoare,
echipa galben-verde va juca în deplasare, la Petrolul.

# Mioveni: Sima - Kilyen, Burnea, Celea, Edi Stoica - Lazăr, Mîrzeanu - Rădescu, Năstăsie (39
Alexe), Coşereanu (85 Neagu) - Balint (79 Popescu). Antrenor: Iordan Eftimie
# FC Argeş: Ureche - Tofan, Vişa (72 Vasile Gheorghe), Hreniuc, Turda - Şerbănică, Şerban,
Panait (48 Enceanu), Raul Costin - Ionuţ Năstăsie, Buhăescu. Antrenor: Emil Săndoi

Filmul meciului:
# min 6: Şerbănică centrează în faţa careului mic din 14 metri lateral stânga, Buhăescu reia cu
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călcâiul pe lângă rădăcina barei colţului lung pe lângă poartă, însă asistentul indică offside
# min 11: Buhăescu şutează din faţa careului, în blocajul lui Mîrzeanu, iar Sima nu poate evita
cornerul
# min 24: Ionuţ Năstăsie preia la 25 de metri uşor lateral stânga, îşi aşează mingea pentru şut şi
trage puţin peste transversala porţii lui Sima
# min 27: Năstăsie încearcă un şut prin surprindere, un lob de la 40 m, dar mingea trece pe
lângă poarta goală
# min 28: Raul Costin şutează puternic din lovitură liberă de la 35 m, puţin pe lângă poartă
# min 33: Kilyen gafează şi pasează înapoi în centru direct la Buhăescu, care trage din 17 metri
în blocaj, mingea îi revine, iar apoi, la a doua încercare, mingea deviată se duce mult peste
poartă
# min 32: Buhăescu şutează puternic de la 16 m central, din poziţie bună balonul este deviat şi
iese în corner
# min 34: Sima reţine din vinclu, capul lui Vişa după un corner
# min 34: Kilyen este eliminat după ce vede al doilea galben!
# min 36: fază controversată la 20 m de poarta oapeţilor, Balint cade după un duel aerian,
tuşierul semnalizează, centralul opreşte jocul, dar nu dă nimic în favoarea Mioveniului
# min 42: lovitură liberă de la 30 m lateral stânga, Coşereanu trage puternic, iar portarul
respinge cu greu în corner
# min 43: Celea trage de la 16 m, mingea este deviată şi iese în corner
# min 54: Ionuţ Năstăsie şutează de la 25 m, din alergare, puţin pe lângă
# min 56: Ionuţ Năstăsie şutează din prima din careu, după ce rămâne singur pe dreapta, dar
balonul trece mult pe lângă
# min 61: lovitură liberă indirectă din careu, pentru FC Argeş, după ce Sima este fluierat că a
ţinut prea mult balonul în braţe. Mingea este aşezată pentru Raul Costin, care trage pe jos,
slab, pe lângă poartă
# min 66: Edi Stoica are o acţiune pe cont propriu, driblează mai mulţi adversari, intră în careu
şi şutează pe jos, slab, la colţul scurt, mingea trecând pe lângă
# min 70: Şerban preia la 16 m, driblează, şi şutează puternic din poziţie centrală, pe lîngă
poartă
# min 71: Ionuţ Năstăsie şutează de la 18 m, central, plasat, Sima respinge însă senzaţional
# min 73: Sima respinge în corner un şut deviat al oaspeţilor
# min 73: Sima respinge din nou foarte bine, o mingea centrată din corner şi reluată periculos
spre poartă, de piteşteni, de la colţul scurt
# min 76: Celea trage puternic din lovitură liberă de la 35 m central, puţin peste poartă
# min 86: Năstăsie combină cu Şerban şi trage pe jos din faţa careului, iar Sima reţine pe
centrul porţii. Puţin mai înainte, Năstăsie şutase în blocaj din 16 metri
# min 90+4: 0-1!
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