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src="images/front/goicoech.jpg" alt="Mauro Goicoechea" width="430" />A?a cum v-am anun?at
�c? de miercurea trecut?, O?elul s-a �?eles cu portarul Mauro Goicoechea, un goalkeeper
care a jucat anul trecut la AS Roma � Serie A! Dup? ce transferul lui Guy Roger Toinduba a
picat, cei din conducere au totu?i ?i o veste ceva mai bun?, aceea c? uruguayanul purt?tor de
m?nu?i va veni m�ne � Rom�ia, urm�d s? intre c� de cur�d � programul echipei antrenate
de Ewald Lienen.�   �<br />Mauro Daniel Goicoechea Furia are 25 de ani ?i se afl? �tr-un
oarecare regres, dup? ce anul trecut ajunsese pe culmi neb?nuite. Goalkeeperul sud-american
a semnat cu Danubio � 2006, fiind o t�?r? speran?? �c? de pe atunci, echipa uruguayan?
remarc�du-l dup? ce a fost convocat la na?ionala Under17. A f?cut trecerea la reprezentativa
U20, iar �cep�d cu 2010 a devenit titular de drept al postului de portar, fiind din ce � ce mai
apreciat, odat? cu el ?i echipa sa, Danubio FC, urc�d din ce � ce mai sus cu fiecare an. � 75
de meciuri a primit 96 de goluri, adic? 1,21 goluri per meci. A jucat de asemenea, al?turi de
Danubio, � Copa Sudamericana.<br />� sezonul 2011-2012 a avut o medie de sub un gol per
meci ?i o serie de 383 de minute f?r? gol primit, care l-au adus � aten?ia antrenorului Zdenek
Zeman, iar � 2012-2013 a fost luat sub form? de �prumut la AS Roma, � Serie A din Italia!! A
prins 15 meciuri � campionat, � care a primit 26 de goluri, o medie de aproape dou? goluri pe
meci. <br />Dup? expirarea �prumutului a revenit la Danubio, dar toat? experien?a AS Roma
nu i-a fost �deajuns pentru a fi din nou titular. Chiar dac? Danubio se afl? momentan pe primul
loc � Uruguay, meritele sale sunt nule, deoarece a r?mas rezerv? de c�d a revenit. Mai mult,
Danubio s-a v?zut nevoit? s? renun?e � aceast? iarn?� la unul din cei trei portari din lot
datorit? salariilor mari, iar Goicoechea a fost alesul el av�d ofert? de la O?elul Gala?i.
Goalkeeperul uruguayan nu a mai jucat �tr-un meci oficial din luna mai a anului 2013! Portarul
de 1,85m, n?scut la Montevideo, are ?i cet??enie spaniol?, lucru foarte folositor � ziua de azi,
deoarece nu ocup? un loc de extracomunitar � echip?.</p>
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