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Oţelul a fost învinsă pe terenul Stelei cu 2-0 şi a părăsit Cupa României în faza sferturilor de
finală. Iată cele mai importante declaraţii de după meci:

Narcis Răducan: "Deşi am pierdut, am arătat cu totul altfel decât în prima repriză cu Viitorul,
care a fost una dezastruoasă. Am reuşit să strângem liniile, adversarul şi-a creat mai puţine
ocazii, iar noi am avut şi oportunităţi de a marca. Asta ne dă mai multă încredere pentru partida
de duminică, când vom juca şi în faţa propriilor suporteri. Sigur că şi Steaua va alinia cea mai
bună formaţie. Băieţii au arătat însă că pot juca de la egal la egal cu aceşti adversari. O să ne
luăm revanşa duminică în faţa propriilor suporteri. Păstrăm ce a fost bun în această seară şi
sper să oferim o replică bună Stelei. Noi nu am adus un antrenor pentru trei zile. Lienen va
rămâne. Suntem mulţumiţi de cum lucrează şi avem încredere în el."

Gabriel Giurgiu: "Suntem foarte supăraţi că nu am reuşit să ne calificăm şi nici nu reuşim să
câştigăm de câteva etape. Trebuie să fim foarte atenţi în partida din campionat şi mult mai
convingători în joc, pentru a lua toate cele trei puncte. E timpul să scoatem şi noi ceva din meci.
Din păcate, ei au fost cei care au câştigat acum, dar poate o vom face şi noi duminică. Nu ne
face plăcere să ne uităm la clasament, pentru că suntem unde suntem. Eu îmi doresc din suflet
să scăpăm de retrogradare şi nu cred că se pune problema să ajungem până acolo."

1/2

“Luăm goluri stupide”
Scris de Vlad Drăgan
Joi, 05 Decembrie 2013 23:41

Ewald Lienen: "A fost un meci dificil. În prima repriză am dominat. Puteam obţine mai mult, dar
dacă luăm goluri stupide este imposibil să mergi mai departe. Este un început prost pentru mine
ca antrenor. Sunt echipe foarte bune în România. Pas cu pas învăţăm ce trebuie să facem.
Dacă jucăm ca astăzi, putem obţine alt rezultat în meciul de campionat."

Laurenţiu Reghecampf (antrenor Steaua): “Am trecut printr-o perioadă mai dificilă. Sunt
mulțumit că am câștigat și că suntem în semifinale. Am făcut un meci bun, ne gândim la meciul
din campionat de la Galați. În campionat, cu Oțelul, va fi un meci mult mai greu decât în seara
asta. Nu știu cum va fi vremea, am înțeles că va ninge la partidă. Nu înțeleg de ce trebuie să
mai jucăm acum aceste meciuri. Noi ne gândim numai să încercam să-i protejăm pe jucători. E
frig, nu avem cum să ne antrenăm nici așa cum am dori, pentru că terenurile sunt înghețate.
Sunt singur că vom câștiga chiar și în aceste condiții.“
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