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Poli Timisoara din nou pe primul loc
Articol de: 247timisoara

Victorie usoara pentru jucatorii Politehnicii in meciul contra lanternei Sticla
Ariesul Turda. Primul fluier al meciului s-a auzit astazi la ora 12:00, iar
scopul declarat al jucatorilor alb-violeti era ocuparea primei pozitii a
clasamentului seriei B2 a ligii secunde. Lucru care s-a si intamplat desi
Gloria Bistrita a invins la Luceafarul Oradea, Politehnica Timisoara a
trecut pe prima pozitie a clasamentului datorita golaverajului - scorul de 30 inregistrat astazi aducandu-i si prima pozitie in clasament.
Echipa cu care a inceput Politehnica Timisoara meciul contra Sticla
Ariesul Turda este Lepmets &ndash; Curtean, Poparadu (&rsquo;60
Tames), Axente (&rsquo;55 Popovici), Gorobsov, Mera, Scutaru,Sepsi,
Ilie, Goga (&rsquo;82 Ricketts) si Fuchs. Banca de rezerve a fost ocupata
de Kirev, Chis, Tames, Popovici, Sandu, Ricketts si Dobricean.
<STRONG>Ariesul Turda</STRONG> a aliniat urmatorul 11 : Pampea
&ndash; C. Pop, Bier, Tegzes, Cristian, Borostean &lsquo;(&rsquo;68
Costa), Thiandoum, Straut, Vajda, David (&rsquo;53 Timar), Hadar
(&rsquo;46 Pop). Rezerve Sticlei Ariesul Turda au fost Stoica, Bucur,
Timar, V. Pop, Tirca, Soporan, Costa.
Golurile <STRONG>Politehnicii Timisoara </STRONG>au fost inscrise de
Alex Curtean in minutul 27 cu un sut la coltul lung al portarului echipei
vizitatoare din 8 metri. Apoi, scorul a fost majorat de O.Goga in minutul 73
cu un sut din 14 metri care l-a lasat spectator pe Pampea. Fuchs a inscris
ultimul gol al meciului stabilind rezultatul final in minutul 75.
&bdquo;Am ob&#539;inut ceea ce ne-am propus, 3 puncte. Am
&icirc;nt&acirc;lnit un adversar accesibil &#537;i am &icirc;ncercat &icirc;n
timpul jocului sa ne perfec&#539;ionam modul &icirc;n care ajungem
&icirc;n fa&#539;a por&#539;ii. Cred ca, &icirc;ncetul cu &icirc;ncetul, se
vad destul de clar anumite trasee &#537;i anumite principii de joc care au
fost respectate astazi de catre to&#539;i jucatorii. Suferim &icirc;nsa
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&icirc;n continuare la finalizare, ratam cu mare u&#537;urin&#539;a. Am
&icirc;ncredere &icirc;n &icirc;ntreg compartimentul ofensiv, inclusiv
&icirc;n Axente &#537;i Popovici, jucatori care mai devreme sau mai
t&acirc;rziu &icirc;&#537;i vor pune amprenta pe evolu&#539;ia noastra.
Felicit jucatorii pentru seriozitate. Azi mi-a fost frica doar de faptul ca
venea echipa de pe ultimul loc, iar noi rom&acirc;nii suntem
speciali&#537;ti la relaxare.Cred &icirc;nsa ca a fost un joc placut
ochiului, &icirc;n special dupa eliminarea jucatorului Turdei&rdquo;, a
declarat <STRONG>Vali Velcea</STRONG> - antrenorul Politehnicii
dupa meciul cu Turda.
&bdquo;De&#537;i speram la mai mult de la acest joc, astazi s-a
respectat diferen&#539;a din clasament. S-a vazut cu ochiul liber care e
echipa de pe primul loc &#537;i care e cea de pe ultimul loc. Baie&#539;ii
nu au putut sa se ridice la preten&#539;iile pe care le aveam de la ei.
Probabil tot ce e aici la Timi&#537;oara i-a impresionat pe baie&#539;i
&#537;i le-a turnat plumb &icirc;n ghete. Le-am zis dupa meci ca noi nu
ne luptam cu Poli ci cu alte echipe. Seria e foarte echilibrata,
diferen&#539;ele dintre echipe sunt mici, &icirc;n ceea ce prive&#537;te
valoarea. Excep&#539;ie face, bine&icirc;n&#539;eles, Poli
Timi&#537;oara &#537;i, poate, Bistri&#539;a. Ambele cred ca vor
promova fara probleme&rdquo; a spus <STRONG>George
Ciorceri</STRONG> - antrenorul Sticla Ariesul Turda dupa
&icirc;nfr&acirc;ngerea de la Timi&#537;oara.</p>

"Transmit felicitari tuturor jucatorilor, dar si antrenorilor de la Poli. A fost
un meci usor, &icirc;nsa echipa din Turda este o echipa placuta, care
joaca fotbal si nu se apara. Bine&icirc;nteles, Poli este avantajata de
echipele care joaca deschis, deoarece acestea lasa culoare libere pentru
atacantii nostri." a declarat Gheorghe Chivorchian la Radio GSP.
Oficialul a vorbit si despre promovare sau eventuale transferuri: "Parerea
mea este ca, fara sa fiu lipsit de modestie, deja se vede promovarea.
C&icirc;nd pastrezi 14 jucatori din nucleul din prima liga, este si normal ca
trebuie sa obtii promovarea si sa o faci la pas. Din punctul meu de
vedere, daca jucatorii lui Poli vor reprezenta un obiectiv pentru alte
echipe, ne vom aseza si vom negocia. Bine&icirc;nteles, daca vom
remarca jucatori din liga secunda, cu siguranta ca acestia vor putea fi o
tinta pentru noi ", a conchis presedintele timisorenilor.
Meciul de astazi a contat pentru penultima etapa a turului Diviziei B, Seria
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a II-a.
<STRONG>Fazele importante ale meciului Poli Timisoara - Sticla Ariesul
Turda: </STRONG>
Minutul 85: Dubla ratare Ricketts.
Minutul 82: Ricketts intra &icirc;n locul lui Goga.
Minutul 74: Tames gaseste o pasa superba de 40 de metri, Fuchs &icirc;l
dribleaza din preluare pe Pampea si &icirc;nscrie pentru 3-0.
Minutul 72: Goga &icirc;nscrie din 16 metri, dupa o actiune superba a lui
Gorobsov, 2-0.
Minutul 62: Popovici a fost aproape de un gol care putea sa o urce pe Poli
&icirc;n fruntea clasamentului.
Minutul 60: Tames intra &icirc;n locul lui Poparadu.
Minutul 57: &#350;ut bun al lui Ciprian Straut, dar peste poarta lui
Lepmets.
Minutul 53: Axente finalizeaza dezamagitor o actiune buna de contraatac.
Minutul 48: Thiandoum vede al doilea galben pentru un fault dur si este
eliminat. Lovitura libera rezultata dupa acel fault ram&acirc;ne fara
rezultat.
Minutul 42: Poparadu trage bine de la 18 metri, dar Pampea retine.
Minutul 26: Axente patrunde &icirc;n careu si paseza spre Curtean, care
profita de lentoarea fundasilor turdeni si &icirc;nscrie la coltul lung, 1-0!
Minutul 24: Poparadu si Thiandoum sunt avertizati cu cartonas galben.
Minutul 15: Goga rateaza cea mai mare ocazie de p&acirc;na acum.
Scapat pe contraatac, nu a gasit poarta dupa ce a driblat portarul.
Minutul 7: Poli ataca &icirc;nca de la &icirc;nceput, dar nu gaseste solutii
bune de finalizare.
Foto: OpiniaTimisoarei.ro</p>
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