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CS Mioveni poate reveni pe locul doi al clasamentului dacă scoate astăzi un rezultat pozitiv cu
Rapid. Partida CS Mioveni - Rapid Bucureşti eeste programată în runda cu numărul

1 din play-offul Ligii secunde la fotbal, confruntarea fiind găzduită de stadionul "Orăşenesc" din
localitate, cu începere de la ora 20:00.

Meciul se joacă fără spectatori, din cauza pandemiei de coronavirus, dar poate fi urmărit pe
micile ecrane, Digi, Telekom şi Look transmiţând acest joc.

CS Mioveni ocupă locul al treilea înaintea acestei confruntări, cu un număr de 20 de puncte
accumulate, fiind la egalitate cu FC Argeș. Teamul pregătit de Claudiu Niculescu se află în faţa
primei confruntări din faza finală a acestui sezon din liga secundă la fotbal. Cele două grupări
s-au întâlnit pe 13 noiembrie tot la Mioveni, rapidiştii impunându-se atunci cu un neverosimil
5-1, mai ales că echipa argeşeană se afla atunci pe primul loc în clasament. Datele problemei
sunt însă un pic schimbate ţinând cont nu numai de faptul că sezonul a fost dat peste cap de
pandemie, ci şi pentru că pe banca tehnică nu se vor mai afla Marius Stoica (Mioveni) şi Daniel
Pancu (Rapid), aceştia fiind înlocuiţi de Claudiu Niculescu, respectiv Dan Alexa. "Galben-verzii"
nu au disputat decât un amical în perioada de pregătire, cel cu Astra Giurgiu, pierdut cu 1-2,
singurul gol al Mioveniului fiind reuşit de Măzărache. Cei mai buni marcatori ai argeşenilor până
acum sunt Hergheligiu cu 7 reuşite şi italianul Massaro cu 6. Rapidul se află pe poziţia a cincea
înaintea acestui prim meci din play-off, având 19 puncte. Bucureştenii au jucat trei partide
amicale,cu Dinamo,Astra Giurgiu şi Turris Turnu Măgurele, din punctual acesta de vedere stand
cel mai bine dintre echipele implicate în această ultima fază a sezonului din Liga 2.Teamul
bucureştean nu a pierdut decât cu Dinamo în partidele de pregătire, astfel că oficialii echipei
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precum şi suporterii sunt încrezători că echipa va reuşi să aibă un parcurs pe măsură în
meciurile oficiale din play-off şi implicit să promoveze. Valentin Alexandru(10 goluri) şi Hlistei cu
8 reuşite sunt golgeterii Rapidului din acest sezon.
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