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Victoriile cu 2-0 le priesc timisorenilor
Articol de: 247timisoara

Politehnica Timisoara a invins ieri ALRO Slatina cu un 2-0 destul de usor
obtinut.
Timisorenii isi mentin pozitia de lider in clasamentul Seriei a II-a a din Liga
secunda.
Jucand pentru prima oara in 2012 un meci oficial in fata spectatorilor
timisoreni, alb-violetii au intrat in teren montati pentru a inscrie si a obtine
o noua victorie in lupta pentru promovarea in Liga I. Desi meciul din tur a
fost destul de incins (victorie 3-2 pt Poli), aseara tensiunea din tur s-a
regasit doar la nivelul cartonaselor aratate de arbitru : 4 dupa doar 45 de
minute, 3 dintre acestea fiind aratate timisorenilor. Tot in prima repriza a
fost stabilit si scorul final, acelasi ca si in etapa precedenta 2-0 pentru
timisoreni.
Pentru Poli a debutat aseara si golgheterul ligii secunde, Rover Carstea,
care a incercat inca din primele minute sa demonstreze ca poate aduce
un plus ofensiv echipei sale. In calea mingii trimise catre plasa in minutul
3 s-a interpus insa portarul oltean.
Scorul putea fi 3-0 la final, daca in minutul 30 arbitrul centrral nu anula
golul inscris de Axente in urma unei faze controversate; oortarul celor de
la Alro Slatina a scapat mingea din mana, Axente a speculat trimitand
mingea in plasa, dar centralul a acordat fault la portar. Golul anulat lui
Axente insa a prevestit deschiderea scorului, facuta de Popovici in
minutul 41, dupa o faza cursiva de atac a timisorenilor. Patras venit pe
partea stanga a atacului alb-violet a intrat in careul oltenilor si a sutat din
marginea careului mic, mingea lovind bara din stanga portarului olten, de
unde a ajuns direct la picioarele atacantului timisorean care a inscris cu
siguranta print-un sut puternic.
Dupa doar 2 minute de joc, Axente este faultat in careul celor de la Alro
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slatina, arbitrul acordand lovitura de pedeapsa pentru alb-violeti. Axente la executat pe portarul oltean Savu de la 11m, printr-un sut puternic plasat
in dreapta portarului. 2-0 pentru timisoreni, scor ce va fi mentinut pana la
finalul partidei.
Repriza a doua a confirmat dominarea timisoreana, jocul celor doua
echipe scazand in intensitate. Scandarile anti-FRF si intrarea lui Goga au
fost singurele lucruri care au reusit sa ii animeze pe cei 3-4.000 de
timisoreni prezenti la meci. Fisa partidei mai consemneaza un cartonas
rosu obtinut de Gorobsov in minutul 55, ca urmare a unui fault si a primirii
celui de-al doilea cartonas galben.

<STRONG>Poli Timisoara: </STRONG>Lepmets, Belu, Ilie, Sandu,
Gorobsov, Chis, Patras, C&acirc;rstea, Popovici, Axente.
Rezerve: Kirev, Mera, Zaluschi, Goga, Fuchs, Dobricean, Ricketts.
<STRONG>Alro Slatina:</STRONG> Savu, Pasare, Coman, Vigariu,
Raducu, Grosu, Stancu, Velcovici, Precup, Quist, Boroiban
Rezerve: Banica, Musca, Stoica, Popescu, Ene, Stoianof</p>
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