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Poli - Steaua în Cupa României
Timi&#537;oreana
Articol de: 247timisoara

Ieri dupa-masa s-au tras la sorti meciurile constand pentru optimile Cupei
Romaniei Timisoreana la fotbal. Adversara timisorenilor in aceasta faza a
competitiei este Steaua Bucuresti echipa care detine in prezent Cupa
Romaniei.
Structura organizationala a Cupei Romaniei prevede pentru faza optimilor
o singura mansa pentru calificarea in fazele superioare. Aceasta se va
disputa la Timisoara in 25,26 sau 27 octombrie in functie de decizia celor
doua echipe si a televiziunii care va transmite meciul alb-violetilor.
Presedintele Stelei, Helmuth Duckadam n-are emotii in privinta calificarii,
declarand: "Mi-ar fi placut sa cadem cu o alta echipa, dar nu e nicio
problema, va fi un stadion plin, atmosfera frumoasa si ne vom califica.
Sunt cnvins. Primul nostru atuu e valoarea, Timisoara nu mai e aceeasi
cu cea care a terminat pe locul doi. Sigu, va fi un meci interesant, dar nu
ar trebui sa avem probleme de calificare". Si Valeriu Argaseala
completeaza "O sa fie un meci frumos pentru ca la Timisoara sunt
suporteri patimasi, iar gazonul permite un joc in viteza, spectaculos.
Timisoara a terminat pe 2 anul trecut, dar a mai slabit, a pierdut multi
jucatori".
Din partea Timisoarei, Daniel Stanciu a fost primul care a comentat
tragerea la sorti: "Timisoara e cu multe peste valoarea unor echipe din
Liga 1, veti avea o surpriza in Cupa. Sunt sigur ca tribunele vor fi pline,
suporterii sunt nerabdatori sa vada din nou un meci de nivelul primei ligi.
Jucatorii se vor mobiliza altfel la meciul cu steaua, chiar si cu Ceahlaul
am jucat la pas si i-am eliminat fara probleme.
Valentin Velcea, antrenorul Politehnicii s-a declarat multumit de
adversarul din optimi. "Pentru mine si pentru Poli Timisoara este bine ca
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am picat cu Steaua deoarece avem experienta jocurilor contra lor. Am
eliminat-o in semifinale in 2007 pe stadionul Giulesti. In campionat am
fost destul de buni contra lor. Intalnim o echipa titrata a fotbalului
romanesc care trece printr-o perioada mai grea, are un program mai
incarcat" spune banateanul.</p>

"Cupa este un obiectiv la fel de important ca acela de a promova in Liga
1. Este un drum destul de scurt pentru a ajunge intr-o cupa europeana.
Poli vrea sa castige meci de meci" a mai spus Valentin Velcea.
Nota: Imediat dupa tragerea la sorti a aparut zvonul unei noi plecari de la
Poli Timisoara catre Steaua, tinta finantatorului stelist fiind atacantul
Mircea Axente.
Sursa foto : <a rel="nofollow"
href="http://www.alexhreniuc.ro">alexhreniuc.ro</a></p>
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