IonuÅ£ Seni: "Am fost a 4-a favoritÄƒ, dar atitudinea a fÄƒcut diferenÅ£a!"
Miercuri, 02 Noiembrie 2016 10:23

Echipa de tenis de masÄƒ a CS Mioveni s-a calificat, în weekend, în premierÄƒ pentru
clubul galben-verde, dar ÅŸi pentru o chipÄƒ din România, în turul trei
(ÅŸaisprezecimi) al Cupei UTTU. Astfel, IonuÅ£ Seni, Alexandru Cazacu ÅŸi RareÅŸ
ÅžipoÅŸ au ajuns cu echipa în primele ÅŸaisprezece din Europa în ETTU Cup.

Galben-verzii au jucat în Grupa A, în Olanda, unde gazde au fost Enjoy & Deploy Taverzo, din
grupÄƒ mai fÄƒcînd parte italienii de la ASD Marcozzi ÅŸi ruÅŸii de la TTC Kazan. Primul meci
a fost cu echipa rusÄƒ TTC Kazan, iar argeÅŸenii au produs o surprizÄƒ imensÄƒ, învingînd-o
cu 3-1. Partidele jucate au fost urmÄƒtoarele:
# MUTYGULLIN Ramil - RareÅŸ ÅžIPOÅž 1-3 (11:13 / 7:11 / 11:7 / 9:11)
# Vitali MURZIN - Alexandru CAZACU 2-3 (9:11 / 13:11 / 11:9 / 8:11 / 12:14)
# Alexander VINOKUROV - Ionut SENI 3-1 (11:5 / 11:3 / 9:11 / 11:6)
# MUTYGULLIN Ramil - Alexandru CAZACU 0-3 (9:11 / 6:11 / 8:11).
SîmbÄƒtÄƒ seara a urmat întîlnirea de foc cu echipa gazdÄƒ, în faÅ£a unei sÄƒli arhipline ÅŸi a
unei galerii foarte zgomotoase. CS Mioveni a pierdut onorabil acest meci, cu 3-2, presiunea
publicului spunîndu-ÅŸi, la un moment dat, cuvîntul, iar lui RareÅŸ ÅžipoÅŸ, din cauza tensiunii
ÅŸi a atmosferii, fÄƒcîndu-i-se rÄƒu ÅŸi solicitînd intervenÅ£ia echipei medicale.

Meciurile jucate au fost:
# Alexandru CAZACU - Borna KOVAC 3-1 (11:9 / 11:8 / 8:11 / 12:10)
# Rares SIPOS - KHATCHANOV Martin 0-3 (7:11 / 8:11 / 10:12)
# Ionut SENI - Roel BOGIE 3-2 (13:15 / 9:11 / 11:5 / 11:8 / 12:10)
# Alexandru CAZACU - KHATCHANOV Martin 2-3 (13:11 / 6:11 / 3:11 / 11:9 / 11:13)
# Rares SIPOS - Borna KOVAC 1-3 (12:10 / 15:17 / 10:12 / 6:11)
DumminicÄƒ dimineaÅ£Äƒ, argeÅŸenii au jucat meciul decisiv cu italienii de la ASD Marcozzi.
Cum aceÅŸtia pierduserÄƒ toate partidele pînÄƒ la acea orÄƒ, CS Mioveni pornea ca favoritÄƒ,
iar o victorie urma sÄƒ aducÄƒ ÅŸi calificarea. Calculele hîrtiei s-au adeverit, ÅŸi echipa
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românilor a cîÅŸtigat meciul cu 3-0. Scorurile pe meciuri au fost:
# Stefano TOMASI - Rares SIPOS 0-3 (13:15 / 6:11 / 11:13)
# Makanjuola KAZEEM - Alexandru CAZACU (8:11 / 11:7 / 7:11 / 7:11)

# DI MARINO Alessandro - Ionut SENI (6:11 / 8:11 / 10:12).

La o zi dupÄƒ ce a revenit în Å£arÄƒ din deplasarea din Olanda, antrenorul jucÄƒtor al echipei
din Mioveni, IonuÅ£ Seni, ne-a spus mai multe despre partidele jucate de el ÅŸi coechipieri în
turul al doilea al Cupei ETTU. Acesta ne-a povestit ÅŸi tensiunea în care s-au disputat partidele
ÅŸi ceea ce a pÄƒÅ£it coechipierul sÄƒu, RareÅŸ ÅžipoÅŸ.

IonuÅ£ Seni: "Eram out-side-ri, dar am avut atitudine!"

„Am pornit ca a 4-a favoritÄƒ în aceastÄƒ grupÄƒ. Eram out-side-ri ÅŸi, sincer, nici noi nu
credeam cÄƒ putem sÄƒ ne calificÄƒm. Era doar un vis al nostru. Dar am avut atitudine
corespunzÄƒtoare foarte bunÄƒ, ne-am bazat pe echipÄƒ ÅŸi pe omogenitatea lotului ÅŸi am
reuÅŸit sÄƒ tratÄƒm fiecare meci cu foarte mare seriozitate ÅŸi determinare. Atitudinea a fost
cea care a fÄƒcut diferenÅ£a ÅŸi a dus la aceastÄƒ calificare mult visatÄƒ ÅŸi speratÄƒ. Este o
premierÄƒ pentru o echipÄƒ din România sÄƒ ajungÄƒ în primele 16 din Europa în ETTU Cup.
Ne bucurÄƒ acest lucru ÅŸi sperÄƒm ca în faza urmÄƒtoare sÄƒ facem o nouÄƒ figurÄƒ
frumoasÄƒ. Meciurile au fost trÄƒite la intensitate maximÄƒ. A fost foarte mare presiunea, mai
ales cu olandezii, care au avut o galerie foarte mare ce ÅŸi-a pus amprenta pe starea noastrÄƒ
psihicÄƒ, în speicial pe RareÅŸ ÅžipoÅŸ, cÄƒruia în meciul decisiv, la 1-0 pentru el la partide
ÅŸi 2-2 în al doilea joc, din cauza încrîncenÄƒrii meciului ÅŸi a publicului, i s-a fÄƒcut rÄƒu. A
ieÅŸit de la masÄƒ, a venit medicul ÅŸi apoi a continuat. A piedut în final întîlnirea, dar cele
douÄƒ meciuri cîÅŸtigate cu olandezii ne-au propulsat pe primul loc. Ca ÅŸi adversar, echipa
rusÄƒ a fost cea mai tare. Dar noi am reuÅŸit surpriza ÅŸi în primul meci am cîÅŸtigat contra
lor ÅŸi am mers mai departe cu alt moral. Olandezii au avut echipÄƒ puternicÄƒ, dar nu au
folosit decît un croat, un rus ÅŸi un belgian. Acum, pentru cÄƒ am cîÅŸtigat grupa, avem decît
patru variante la adversarii din turul urmÄƒtor. ToÅ£i sînt foarte tari“, ne-a spus Seni.

Adversar din Ucraina, Belgia, Turcia sau Suedia
Turul 3 al Cupei ETTU se va desfÄƒÅŸura în perioada 25 - 27 noiembrie. Pe tabloul
ÅŸaisprezecimilor sînt puse deja primele 8 favorite La Romagne (FranÅ£a), Istres (FranÅ£a),
Borges (Spania), Stockerau (Austria), Fortune Kiev (Ucraina), Logis (Belgia), BeÅŸiktaÅŸ
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(Turcia), Halmstad (Suedia), însÄƒ CS Mioveni, pentru cÄƒ a cîÅŸtigat grupa, nu poate pica la
tragerea la sorÅ£i decît cu una din ultimele patru, care sînt însÄƒ ÅŸi echipe mai accesibile,
faÅ£Äƒ de primele patru favorite. Tragerea la sorÅ£i va avea loc în zilele urmÄƒtoare, iar echipa
argeÅŸeanÄƒ va juca meciul în deplasare.

Rezultatele complete ale Grupei A:
TTC Kazan
1 : 3 CS Mioveni
Enjoy & Deploy Taverzo 3 : 2 ASD Marcozzi
CS Mioveni
2 : 3 Enjoy & Deploy Taverzo
ASD Marcozzi
1 : 3 TTC Kazan
TTC Kazan
3 : 1 Enjoy & Deploy Taverzo
ASD Marcozzi
0 : 3 CS Mioveni
CLASAMENT FINAL
1. CS MIOVENI 3
2. TTC Kazan
3
3. Enjoy & Deploy 3
4. ASD Marcozzi 3

2
2
2
0

1 8-4
1 7-5
1 7-7
3 3-9

5p
5p
5p
3p
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