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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Mauro
Goicoechea" src="images/front/goicoechea_mauro.jpg" height="250" width="430" />Narcis
R?ducan a precizat c? noul portar al echipei noastre, Mauro Goicoechea, va semna cu O?elul
� cantonamentul din Spania, el urm�d s? se prezinte direct acolo. <br />Directorul general a
explicat pentru Digisport c? � timp ce c?uta un nou portar pentru echip? i-a fost propus ?i
Martin Bogatinov, care a fost transferat de Steaua � aceast? iarn? ?i c? s-a g�dit intens la
aducerea sa, numai c? preten?iile financiare ale goalkeeperului erau prea mari.</p>    <br /> 
<p style="text-align: justify;">Astfel, s-a ajuns ca la O?elul s? ajung? Mauro Goicoechea, un
portar cu un CV mai� impresionant dec� al lui Bogatinov, Narcis R?ducan fiind foarte mul?umit
de faptul c? nu s-a gr?bit � cazul portarului.<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Narcis R?ducan</strong>: <em>"Am ajuns la un acord cu Danubio, clubul din
Uruguay. Goichoechea a jucat la Roma, la un moment dat era titular ?i a jucat 15 meciuri. A
c�tigat meciuri importante, contra lui Milan sau altor echipe puternice. Apoi s-a schimbat
antrenorul ?i a ajuns varianta a treia pentru postul de portar ?i nu i-a fost activat? clauza de
cump?rare. Norocul nostru a fost c? nu a mai jucat. Ca orice fotbalist, dore?te s? revin? la un
anumit nivel, a pus pe planul al doilea partea material? ?i a decis s? revin? � Europa. A?a am
ajuns ?i noi la el, prin rela?iile noastre. E juc?torul nostru, am l?sat doar anumite procente la
Danubio. Salariul � va cre?te progresiv. �c? nu a semnat. Se va al?tura lotului � Spania, unde
va ?i semna. Suma de transfer e confiden?ial?. Dac? o echip? � insolven?? ?i-a permis s? �
ia, e bine. Nu am pl?tit � niciun caz 900.000 de euro, c� reprezint? cota lui. Am scos cel mai
mic pre?. Bogdan Lobon? mi-a vorbit frumos despre el, c? se preg?te?te bine, e un b?iat t�?r
?i crede c? e unul dintre cei mai buni portari din Rom�ia, al?turi de Pecanha sau T?t?ru?anu.
Nu ?tiu s? fi intrat Steaua pe fir, � cazul lui Goicoechea. Dimpotriv?, nou? ni s-a propus
Bogatinov, dar avea salariul un pic mai mare dec� ne permitem noi ?i l-am adus pe
Goicoechea. Doar el va dovedi dac? e mai bun dec� Bogatinov. Goicoechea a acceptat oferta
pe care i-am f?cut-o ?i va veni joi � cantonamentul din Spania. Dorin?a sa de a juca este foarte
mare ?i suntem convin?i c? va fi un sprijin pentru forma?ia noastr?.�</em></p>  <p
style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Mauro Daniel Goicoechea
Furia</strong></span> 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 �
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echip?.</p>
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