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Fotbal / Liga a II-a, Seria I, etapa a 10-a: VIITORUL CONSTANTA - SÃGEATA NÃVODARI

Derby cu iz de promovare la Ovidiu
78

Situate cel mai bine in clasamentul Seria I a Ligii a II-a, Viitorul Constanta (locul 5, 15p) si Sageata
Navodari (locul 2, 21p) isi vor disputa duminica, de la ora 12.00, la Ovidiu, titlul de principala
candidata a judetului de la tarmul marii la promovarea in prima liga. Aflate la doar sase lungimi in
spatele trioului care conduce in clasament, gazdele sunt constiente ca o victorie le poate aduce in
lupta pentru promovare. Astfel, jucatorii pregatiti de Catalin Anghel vor incerca sa-si treaca in cont
cele trei puncte, foarte importante, mai ales ca dau piept cu o contracandidata la primele doua
pozitii. "Ii simt pe jucatori concentrati, hotarati si sper ca la ora jocului sa fie la capacitatea maxima.
Sunt destul de multumit de modul in care s-a comportat apararea in partida cu Dinamo II. A existat
mai multa responsabilitate din partea fiecarui jucator si aportul fiecaruia a fost substantial. In plus,
nu s-au mai facut greselile individuale in urma carora primeam cu usurinta goluri. Cred ca suntem
mai realisti. O victorie ne-ar apropia de echipele fruntase si ne-ar consolida cel putin pozitia din
clasament&#8220;, a declarat presedintele Academiei Hagi, Paul Peniu. In privinta lotului, se fac
eforturi pentru ca Ignat si Ionel Posteuca sa fie recuperati pana la ora partidei. In caz contrar, s-ar
putea apela la serviciile lui Tudorache si Cureteu, ultimul fiind international under 19. Nici la acest
meci portarul Vlas nu va face parte din lotul de 18 jucatori, fiind diagnosticat cu pubalgie.

OPTIMISM LA SÃGEATA. De partea cealalta, Sageata nu pare sa se teama de derby-ul de
duminica, desi are doua absente importante in axul central al echipei, fundasul Florin Popa si
mijlocasul Olah. De altfel, navodarenii si-au propus sa ia cele trei puncte, pentru a ramane in coasta
liderului, Ceahlaul Piatra Neamt. "Un derby inseamna un duel intre doi cai de trei ani. Cam asa va fi
si duminica, pentru ca atat s-a scurs de la infiintarea celor doua echipe. Este un duel intre o
academie si un gimnaziu, ca diferenta de infrastructura, dar sensibil egale ca valoare", a spus
antrenorul principal al echipei oaspete, Aurel Sunda. Navodarenii se bazeaza si pe faptul ca au
jucat bine in meciurile din deplasare, inregistrand un singur esec, in urma cu doua saptamani, dar si
pe faptul ca au cea mai buna defensiva din Seria I. In plus, oaspetii mizeaza si pe un sprijin puternic
din tribune, unde va fi prezenta si micuta galerie navodareana.

Echipele probabile - Viitorul (antrenori Catalin Anghel si Norbert Nita): C. Popa - Ninu, Larie, M.
Rusu, Rentea - Banoti, Benzar, Cristocea - Carstocea, Hertu, A. Chitu; Sageata (antrenori Aurel
Sunda si Constantin Funda): Fl. Olteanu - Bold, C. Dinu, Gosa, A. Vlad - Borostean, V. Apostol,
Vezan, L. Turcu - Jianu, S. Chitu.
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