Niculescu: "Trebuie să dublăm succesul de la Piteşti cu o nouă victorie, la Turris!"
Luni, 27 Iulie 2020 11:44

Antrenorul principal al CS Mioveni a prefaţat pentru site-ul clubului, meciul de mâine seară de la
Tr Măgurele. Partida Turris - CS Mioveni, are loc marţi, 2907, ora 17.00.

„Urmează un joc extrem – extrem de greu. Venim după un efort foarte mare depus cu FC Argeş
şi tot ce sper este să nu fie prea cald la ora jocului, pentru că aşa se anunţă, temperaturi foarte
ridicate la startul partidei. Întâlnim o echipă foarte periculoasă în orice moment al jocului, cu
jucători foarte buni, îi cunosc foarte bine, au calitate foarte bună şi au demonstrat că formează o
echipă destul de periculoasă. Noi venim după această victorie extrem de importantă în derby-ul
local şi tot ceea ce ne dorim este să reuşim să câştigăm o nouă finală, pentru noi. Ar fi păcat ca
munca depusă cu FC Argeş să nu fie dublată cu o nouă victorie. Abordăm acest joc cu speranţă
foarte mare şi dorinţă foarte mare de a câştiga. Va fi extrem de greu dar nu imposibil.

Turris a început play-off-ul cu o remiză cu FC Argeş, apoi cu o victorie la UTA şi apoi o nouă
remiză acasă cu Petrolul... Parcursul lor spune multe, au jucători de calitate, care pot face
diferenţa în orice moment. În jocurile de acasă au dominat în multe momente, partidele cu FC
Argeş şi Petrolul, şi-au creat ceva ocazii dar nu au reuşit să marcheze. Dar acei jucători de la
mijlocul terenului în orice pot întoarce oricând jocul. La ei nu este un meci de totul sau nimic,
poate au şi altă variantă în afară de victorie. Dar după acest meci, echipa care va câştiga şi ne
interesează să fim noi, va lua o opţiune foarte serioasă pentru promovare. Sper din tot sufletul
să fim noi...

În echipă vor reintra Raul Costin, eliminat în prima etapă cu Rapid şi care a fost suspendat
două jocuri şi Beţa, eliminat cu UTA şi suspendat cu FC Argeş. În rest suntem bine şi sper să
fim toţi apţi la ora jocului. Nu avem alte probleme medicale. Ne aşteaptă o finală foarte
importantă pentru noi, trebuie să tratăm ca atare acest joc şi să facem tot ce depinde de noi pe
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teren pentru a câştiga.

Acum o săptămână am avut de gestionat situaţia de după înfrângerea cu UTA, iar la câteva zile
am avut de gestionat situaţia de după victoria de la Piteşti. Din punctul meu de vedere este mai
uşor de gestionat o înfrângere decât o victorie şi o spun din experienţă, pentru că după un
succes jucătorii au tendinţă de relaxare, de a se destinde. Dar acum le-am spus că nu s-a
rezolvat nimic cu o victorie. Într-adevăr a fost o victorie importantă, pe care am meritat-o şi în
urma căreia am reuşit să reintrăm în lupta pentru promovare. Acum după acest meci, nu a fost
însă foarte greu să îi aduc cu picioarele pe pământ, pentru că le-am spus că nu am rezolvat
nimic, nu am rezolvat ceea ce ne-am propus la început.

Atmosfera este OK, foarte bună, mai ales că venim după o victorie. Acum ne aşteaptă un meci
infernal de greu, dar eu sper că toţi să fim 100% pentru acest joc, cei care intră să dea ce au
mai bun, iar eu să iau deciziile cele mai bune.

Este un nou meci în care victoria este necesară, e normal să mergem să câştigăm. Primul gând
şi singurul gând este să câştigăm punctele puse în joc. Acum, depinde şi de evoluţia jocului...
vom vedea ce se întâmplă la final. Dar acesta este gândul nostru să dăm totul pentru a câştiga
şi să câştigăm!” a spus înainte de acest meci, Claudiu Niculescu.
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