Niculescu: "Cu Petrolul, este finala campionatului! Totul se reduce la un singur meci!"
Sâmbătă, 01 August 2020 16:35

Înainte de importantul meci cu Petroul, de duminică, Claudiu Niculescu a acordat un interviu
site-ului nostru, vorbind despre acest joc și despre modul cum l-a pregătit.

# Claudiu, CS Mioveni a ajuns la ultimul meci al sezonului, totodată și cel mai important. Cum
vezi partida?

Este finala campionatului pentru noi. Băieții vin după un an de muncă... practic tot anul
s-a redus la un singur meci, la 90 de minute. Este un meci de totul sau nimic! Trebuie să
abordăm cu concentrare foarte – foarte mare și atitudine potrivită acest joc, pentru că întâlnim o
echipă foarte bună... ei nu au ce pierde, iar aceste jocuri sunt cele mai periculoase. Noi suntem
conștienți însă că meciul este extraordinar de greu... noi avem ce pierde, putem pierde totul și
de-asta trebuie să fim concentrați, nu 100% ci 200%. Nu avem de ce să ne relaxăm,
campionatul nu e terminat. Mai este acest joc, mai este această etapă la finalul căreia două
echipe promovează și una dintre ele sper să fim noi. Am încredere totală în băieți, au înțeles tot
ce le-am spus în aceste zile referitor la acest meci și anume că nu trebuie să ne relaxăm
absolut deloc. Am încredere că ne vom îndeplini visul și să jucăm la anul în Liga 1.

# Te gândeai, atunci când ai preluat echipa, că vei ajunge să te bați la promovare la ultimul
meci?

Când am venit nu se știa că se va întrerupe campionatul, dar după ce s-a întâmplat cu
virusul și s-a întrerupt campionatul și s-a hotărât reluarea competiției cu acest play-off, era tot
mai clar că această luptă pentru promovare se va duce până în ultima etapă... erau puține
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puncte puse în joc, dar acum am ajuns acolo, la final și sperăm să ne bucurăm în totalitate după
această ultimă etapă...

# Cum s-a văzut Petrolul în acest play-off, lăsând la o parte faptul că au ratat promovarea?

Petrolul cred că va veni motivată... este ca o sabie cu două tăișuri. Pot veni relaxați și nu
au nimic de pierdut ... Și mental poate nu sunt bine că au ratat obiectivul, dar au jucători cu
experiență, pe care îi cunosc foarte bine, care au fost în Liga 1, pe unii dintre ei i-am și antrenat
și pot pune oircând și oricui probleme. Așa că, le atrag încă o dată atenția să fie conștienți că
meciul este foarte greu și să nu îl trateze superficial. În fotbal, te poate costa o astfel de
atitudine. Este o șansă mare pentru fiecare din noi, pentru CS Mioveni, să jucăm la anul în Liga
1, iar pentru asta trebuie să fim concentrați duminică seara. Pe Petrolul, ca și joc, i-am văzut
foarte bine, chiar dacă au avut acea problemă la început cu virusul... este o echipă care mi-a
plăcut cum a arătat pe teren. I-am văzut și cu FC Argeș, arătat destul de bine. Ne așteaptă un
meci extrem de greu, nu trebuie să ne culcăm pe o ureche, să spunem că avem două victorii și
automat trebuie să vină și a treia... NU! O putem obține pe a treia cu multă muncă și spirit de
sacrificiu, cu atitudine potrivită, doar așa vom câștiga!

# Probleme de lot?

Doar Anghelina este suspendat, în rest avem tot lotul valid și sper să fie toți OK la ora
jocului!

# A fost bucurie mare după aceste două victorii, ai reușit să-i ții în frâu pe băieți?

Da, eu zic că da! Bucuria s-a rezumat doar la ce s-a întâmplat în vestiar... După ce
ne-am suit autocar și apoi de a doua zi s-a încheiat totul... Au fost trei puncte mari și nimic mai
mult, trei puncte care ne-au mai dus un pas spre obiectiv. De-abia duminică seară ne putem
bucura în totalitate, până atunci a fost doar o bucurie de moment...
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