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ACS Politehnica Timisoara - înca o
dezamagire
Articol de: Petre Nicoar&#259;

Cand dupa un an de zile si cel mai mare buget din Liga B reusesti cu
emotii sa te clasezi pe locul 2 si sa accezi in prima liga e un semn de
intrebare.
Daca dupa 2 ani de zile si opt meciuri in prima liga nu arati nimic ca
antrenor - nici macar o schema de joc - este clar vina cuiva. Poti sa dai ca
antrenor vina pe banii putini, desi ai al cincilea buget din prima liga, poti
sa dai vina pe jucatori (oare cine ii antreneaza si baga in echipa?), poti sa
multumesti lui Dumnezeu ca Nuno Claro a salvat in 2 randuri echipa de la
o infrangere in fata unei echipe care a marcat in 8 meciuri doar 2 goluri.
Poti chiar sa dai vina si pe publicul care se imputineaza de la o etapa la
alta, datorita jocului mai mult decat modest practicat de echipa ta,
ajungand in doar 4 meciuri acasa de la 20.000 la putin peste 3.000. Poti
chiar sa intelegi nesansa atacantilor tai, mai mult, poti tolera ca primul sut
sanatos, atunci cand jucand pe terenul propriu impotriva "laternei rosii" sa
fie tras in minutul 76 al meciului de o rezerva.
Ai putea face toate acestea daca te-ai numi Valentin Velcea, iar echipa
antrenata de tine s-ar scufunda de la etapa la etapa, jucand tot mai mult
un fotbal lasat la voia intamplarii. Tot la fel ai putea face toate acestea
daca te-ai numi Nicolae Robu, refuzand sa demiti un om care nu poate
oferi mai mult echipei tale de suflet.
Foto : Adi Piclisan, <a href="http://www.sport9.ro">sport9.ro</a></p>
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