Et 2, Play-off, 19/20; Campionii FC Argeş - CS MIOVENI 2-3
Sâmbătă, 25 Iulie 2020 12:16

Echipa noastră a reintrat în cărţile promovării, după ce aseară a învins cu 3-2, în deplasare, la
Piteşti, pe Campionii FC Argeş.

CS Mioveni a urcat acum pe locul 3 şi etapa viitoare are meci la echipa de pe locul 2, Turris.

La Piteşti, elevii lui Claudiu Niculescu au arătat că au valoare mai mare decât adversarul şi i-a
lăsat la final, pe piteşteni cu ochii în soare. Galben-verzii au trecut peste sonorul pus ostentativ
la boxe de organizatori, au trecut şi peste cele două goluri data de gazde din faze fixe şi au
obţinut o victorie mare, care le-a dat total calculele peste cap celor de la Campionii FC Argeş.

Alexe a deschis scorul pentru echipa noastră în primul sfert de oră, după care până la pauză,
după două lovituri libere, gazdele au revenit pe tabelă prin Năstăsie şi Nini Popescu. Campionii
FC Argeş a revenit însă doar pe tabelă, nu şi în joc, iar în repriza a doua CS Mioveni a aşteptat
liniştită cele mai bune momente pentru a da lovitura de graţie. Rădescu a egalat în minutul 68
din interiorul careului, după care cu câteva minute înainte de final, portarul gazdelor îi dă cadou
o minge lui Anghelina, acesta întinde pe joc un adversar în dribling, după care trimite mingea
plasat, în plasă, în stânga portarului care s-a mulţumit doar să admire şutul adversarului.

S-a terminat 3-2 pentru Mioveni, iar echipa lui Claudiu Niculescu a urcat în locul celor de la
Campionii FC Argeş, pe locul 3.
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Desfăşurarea partidei:

♦Min 90+6 Balint scapă singur înspre poarta Argeșului din propria jumătate, ajunge până în
careul advers, însă șutează direct în fundașul care l-a urmărit până în careu. Mingea merge în
dreapta, însă Balint nu mai aleargă după ea

♦Min 90+ Meciul e prelungit cu cinci minute

♦Min 89 2-3 GOOOOL CS MIOVENI! Mihai Ișfan pleacă în dreapta pe contraatac, pătrunde în
careu, însă își pierde sufletul și cade, Șerbănică recuperează și trimite către propriul portar, iar
Ducan respinge slab în față, cu boltă, direct la Marian Anghelina, care preia la 23 de metri,
avansează, în fentează pe Brînzan și înscrie din marginea careului în dreapta. Ionuț Badea
areo criză de nervi pe margine, în timp ce Ifșan începe să plângă de bucurie

♦Min 89 Alin Popa trage din dreapta, mingea lovește bara colțului scurt și mingea revine în
teren, iar Mioveniul pornește pe contraatac

♦Min 88 Meci pe contre în acest moment. Alin Popa trage din afara careului, Croitoru respinge
în față

♦Min 79 Grecu pătrunde în careu pe stânga și centrează în fața porții, Buhăescu e prins pe
picior greșit și mingea îl lovește în piept și de acolo ricoșează la Nini Popescu, iar acesta trage
puternic pe centru, însă Croitoru respinge în față, iar un coechipier degajează

♦Min 76 Buhăescu deviază în careu pentru Ionuț Șerban, care pătrunde în 6 metri și trage din
unghi închis pe poartă, mingea lovește bara și revine în teren, unde Matiș preia și trage în
blocaj. Argeșul pune presiune

♦Min 75 Matiș trage bine din afara careului, Croitoru scoate de lângă bara din dreapta sa în
corner
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♦Min 68 2-2 GOOOOL CS MIOVENI! Centrare dintr-o lovitură liberă din stânga, Brînzan,
incomodat de Deslandes, ratează respingerea din fața careului mic, Burnea încearcă o reluare
din foarfecă, însă șterge mingea, care se duce la Ionuț Rădescu, iar acesta reia din 6 metri în
plasă, pe jos, în stânga lui Ducan

♦Min 45+2 Pauză la Pitești. Campionii FC Argeș are 2-1 în derby-ul cu CS Mioveni după ce a
fost condusă. Au marcat Ionuț Năstăsie (32), Nini Popescu (40), respectiv Cătălin Alexe (11). A
fost o primă repriză și cu multe cartonașe galbene. La ”galbene”, Mioveniul conduce cu 4-3.

♦Min 45+2 Massaro bate direct pe poartă lovitura liberă din marginea stânga a careului, Ducan
e aproape să fie surprins la colțul scurt, însă intervine și scoate din vinclu în corner. Arbitrul nu
mai lasă și cornerul și fluieră finalul primei reprize

♦Min 45+ Prima repriză e prelungită cu un minut

♦Min 40 2-1 GOL CAMPIONII FC ARGEȘ! Ionuț Șerban centrează în stânga careului mic
dintr-o lovitură liberă de la 35 de metri central, Mihai Leca se demarcă bine și pune direct latul
pentru o recentrare în fața porții, iar Nini Popescu, nemarcat, pune capul din 6 metri și înscrie.
Defensiva Mioveniului a fost făcută șah mat la această fază care pare lucrată de piteșteni

♦Min 32 1-1 GOL CAMPIONII FC ARGEȘ! Ionuț Năstăsie bate lovitura liberă de la 25 de metri
central, zidul deviază ușor mingea, care îl păcălește pe Flavius Croitoru, plonjat în stânga sa.
Mingea a intrat în poartă aproape de centrul porții

♦Min 29 Ionuț Năstăsie trimite direct spre poartă din lovitura liberă din stânga careului, la colțul
scurt, acolo de unde Măzărache respinge cu capul

♦După gol, Cătălin Alexe a mers la marginea terenului și a luat un tricou alb cu un mesaj de
susținere pentru căpitanul echipei, Valentin Coșereanu, absent la acest joc fiindcă are un deces
în familie. Pentru această partidă, Mioveniul nu se poate baza nici pe Raul Costin, eliminat în
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meciul cu Rapid, și Dean Beța, eliminat în jocul cu UTA

♦Min 27 Centrare din lovitură liberă din dreapta, de la 30 de metri, a lui Năstăsie, Deslandes se
înalță bine la 10 metri central și reia cu capul pe lângă poartă, la colțul lung. Croitoru părea
bătut

♦Min 11 0-1 GOOOOL CS MIOVENI! Măzărache preia la 30 de metri lateral stânga, pasează
pe culoar pentru Cătălin Alexe, care scapă în flanc, pătrunde în careu, își face minge pentru un
șut din 12 metri cu dreptul, trimite la colțul lung, Ducan atinge balonul, însă insuficient, fiindcă
mingea intră în plasă

♦Min 7 Anghelina bate la un metru peste transversală lovitura liberă de la 35 de metri

♦Min 1 În primele secunde, Balint trage din afara careului pe poarta lui Ducan, care prinde fără
probleme
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