Et 1, Play-off, 19/20: CS Mioveni - Rapid 0-0
Miercuri, 08 Iulie 2020 13:04
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Echipa noastră a debutat ieri, cu o remiză albă, în play-off-ul Ligii a II-a, contra Rapidului.

Galben-verzii au fost dezavantajaţi clar de arbitrul Cojocaru în acest joc, centralul eliminându-l
eronat pe Costin în minutul 57. În minutul 74, un jucător rapidist a fost iertat de eliminare, pentru
lovirea adversarului, în săritură, Anghelina rămânând apoi inconştient la pământ.

Oaspeţii au ratat cele mai mari şi mai multe ocazii ale partidei. Rapidul a început în forţă meciul,
văzându-se că au început mai devreme pregătirea faţă de celelalte echipe. Apoi însă, echipa
noastră a echilibrat şi a fost periculoasă în faţa porţii. După eliminarea lui Costin, oaspeţii au
condus ostilităţile, dar apărara lui Claudiu Niculescu şia făcut treaba. La ultima fază a meciului,
CS Mioveni putea câştiga, Hergheligiu fiind singur cu portarul, după respingerea greşită a
acestuia, dar nu a reuşit să-l învingă.

Cu acest punct, CS Mioveni a revenit pe locul doi al clasamentului. Etapa următoare, jucăm
marţi 14 iulie, la Piteşti cu FC Argeş.

# CS Mioveni – Rapid 0-0
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# Mioveni: Croitoru – Ghiţă, Beţa, Burnea, Edi Stoica – Şerban (88 Işfan), Raul Costin –
Rădescu (88 Hergheligiu), Massaro (61 Anghelina), Coşereanu – Măzărache (71 Balint).
Antrenor Claudiu Niculescu

# Rapid: Popa - Bonnin, Iacob, Mallo Blanco, Goge – Rareş Lazăr (70 Val. Alexandru), Jorza –
Sefer, Drăghiceanu, Alami (77 Djuric) – Hlistei. Antrenor: Dan Alexa

# Arbitru: Adrian Cojocaru (Galaţi)

# Cartonaşe galbene: Ed. Stoica (55) / Hlistei (53), Drăghiceanu (72), Alami (74), Bonnin(87)

# Cartonaş roşu: Raul Costin (57)

Stadion Orăşenesc Mioveni

Fără spectatori

Desfăşurarea partidei

# min 8: Hlistei şutează d ela 25 m, balonul este deviat şi trece puţin pe lângă

# min 9: centrare din cornerul ieşit la faza precedentă, Mallo apare singur în 6 m, reia bine, dar
Croitoru respinge senzaţional de pe linie, un gol ca şi făcut. Mioveniul pleacă promiţător prin
Massaro pe contraatac, dar faze se stinge la 16 m
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# min 16: Sefer trage de la 25 m central, periculos, puţin peste

# min 21: Rădescu centrează bine din dreapta, dar mingea trece prin faţa porţii

# min 23: Rădescu recuperează, urcă spre poartă central, pe culoare, trage de la 20 m, dar
balonul este deviat şi iese în corner

# min 24: Beţa reia din careul mic spre poartă, de la colţul scurt, centrarea din corner, dar Alami
respinge de lângă bară

# min 28: Raul Costin şutează cu stângul de la 18 m, balonul trece pe lângă vinclu

# min 45: Măzărache reia cu capul din corner, dar portarul respinge

# min 56: Mallo reia cu capul din careu după o centrare din lovitură liberă de pe dreapta, dar
balonul terce milimetric pe lângă vinclu

# min 57: cartonaş roşu pentru Raul Costin

# min 62: o nouă centrare a oaspeţilor din lovitură liberă, balonul este reluat spre poartă,
Croitoru scoate senzaţional, iar apoi Bonnin trage peste din 2 m

# min 76: Anghelina trage de la 20 m lateral dreapta, pe jos, Popa reţine

# min 81: Sefer trage din dreapta, plasat, la colţul lung, dar balonul trece puţin pe lângă bară
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# min 85: Sefer pătrunde periculos pe stânga, trimite un şut centrare dar Beţa respinge cu capul
în corner

# min 85: cenrare din corner, la colţul lung a oaspeţilor, Hlistei reia cu capul, milimetric pe lângă
# min 86: Goge trage de la 20 m, pe jos, Croitoru reţine

# min 89: Anghelina trage peste poartă din lovitură liberă de la 25 m lateral stânga

# min 90+5: Işfan trage din lovitură liberă de pe dreapta de la 25 m, Popa respinge greşit în
faţă, Hergheligiu apare singur în 6 m, dar şuteazăîn portar
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