Cum s-a descurcat Oţelul în primul amical
Scris de Marius Cernat
Miercuri, 29 Ianuarie 2014 19:38

Oţelul a încheiat la egalitate, scor 3-3, primul joc disputat în 2013, meciul nefiind transmis din
păcate de nicio televiziune de la noi aşa cum ne obişnuisem în ultima vreme. Aşadar suporterii
au trebuit să se mulţumească cu un rezumat după meci, oferit de site-ul celor de la Videoton.

Şi că tot am adus aminte de maghiari, haideţi să vedem ce fel au văzut ei partida cu Oţelul, în
livetextul oferit pe pagina lor oficială. Mulţumiri lui Toma Zoltan pentru traducere…
90+4 Fluier de final al meciului!
90+3 GÓÓÓL! Álvarez driblează spre interior, şutează de la 18 metri, mingea este deviată de
un apărător român în propria poartă. A fost un gol frumos!
89 Álvarez şutează peste poartă de la 18 metri în urma unei dribling frumos.
87 GÓL! Lovitură de la 11 metri pentru echipa românească. Viniciu (Marquinhos) înscrie cu
multă siguranţă
83 GÓÓÓL! Nikolics profită de nesiguranţa apărătorilor români, înscriind simplu de la 8 metri
80 GÓÓÓL! Pasă a lui Kovács către Nikolic şi atacantul înscrie
76 GÓL! Cornerul executat a fost reluat cu capul în plasa porţii de către Sîrghi Cristian.
75 Tujvel a iesit cu mingea din poartă până la mijlocul terenului, unde în urma unui dribling
eşuat a pierdut mingea în favoarea unui jucător roman care a şutat din prima spre poartă.
Szolnoki a respins cu capul în corner din faţa porţii goale.
70 Zsótér este schimbat cu Álvarez .
68 Szolnoki a faultat în apropierea careului de 16 metri. Lovitura liberă executată de Băjenaru a
lovit zidul, iar reluarea unui alt jucător român s-a finalizat cu un şut bombă pe deasupra porţii
64 Băjenaru şutează din preluare de la 17 metri, peste poartă
62 Lupeta şi-a făcut jocul pe partea dreaptă, a pasat mai departe către Nikolic, iar acesta a
şutat peste poartă de la 10 metri.
57 Pentru scurt timp un jucător al echipei din România a necesitat îngrijiri medicale
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52 GÓL! Românii preiau conducerea în urma unui şut spectaculos de la 15 metri al lui Băjenaru
Liviu
50 Ca şi în prima parte, repriza începe cu acelaşi joc de uzură la mijlocul terenului, fără faze
importante
47 Intră a doua echipă: Tujvel - Szolnoki, Vinícius, Juhász, Stopira - Sándor, Papp - Zsótér,
Kovács, Lupeta - Nikolics
46 După o scurtă pauză meciul a fost reluat
45+2 Ocazie a lui Zé Luis. Şutul venit din centrarea lui Gyurcsó a fost deviat în corner de un
apărător român. Faza nu a reprezentat un pericol prea mare pentru poarta românilor (Cornerul
rezultat nu a mai fost executat şi s-a fluierat pauză)
39 Lovitura de colţ executată de Gyurcsó a fost respinsă cu capul de apărătorii români din colţul
careului mic
35 Milea vede cartonaşul galben în urma unei intervenţii asupra lui Caneira
33 Schimbare în tabăra română: Zaharia este înlocuit de Pungă
31 Gyurcsó a fost faultat la 18 metri de poarta Oţelului. Lovitura liberă executată de acelaşi
Gyurcsó a fost scoasă de sub bară cu o paradă de mare efect de către portarul Simaitis
28 Calatayud a respins cu dificultate un şut puternic al lui Astafei
27 Jucătorul român şi-a revenit, meciul poate reîncepe
25 Jocul a fost întrerupt. Şutul puternic al lui Gyurcsó a nimerit un jucător român în zona
sensibilă acesta necesitând îngrijiri medicale
23 Momente de dominare ale echipei din România. Un şut de la 16 metri spre poarta lui
Calatayud a trecut milimetric pe lângă aceasta.
19 Prima mare ocazie a partidei a aparţinut echipei din România. Astafei şi Giurgiu au colaborat
la crearea unei faze pe partea stângă, însă centrarea lui Giurgiu în careul de 6 metri a fost
reluată pe lângă poartă de către acelaşi Astafei
17 Sándor a încercat să îl lanseze pe Oliveira, însă vântul a schimbat traiectoria balonului
neajungând la cel din urmă
14 După primul sfert de oră putem declara că Oţelul nu este o echipă tehnică, ci o echipa de
luptători. Duritatea jocului este la limita regulamentului. Brachi tocmai a fost trântit la pământ,
dar acesta şi-a revenit în scurt timp fiind imediat apt de joc
11 Echipa noastră preia încet frâiele jocului dar în continuare nu avem parte de ocazii de gol
8 Lovitură liberă executată de Gyurcsó a fost respinsă cu capul din careul mic de către
apărătorii echipei române
7 Harasztit a fost tras de tricou în preajma colţului terenului şi s-a dictat lovitură liberă din acel
loc
6 Caneira a respins cu siguranţă din faţa porţii o centrare venită de pe partea dreaptă
4 În primele minute jocul se desfăşoară la mijlocul terenului în ambele sensuri. Posesia este
împărţită în mod aproximativ egal, nici una dintre echipe neavând un avantaj clar sau o ocazie
clară de gol
1 Lovitura de start a fost dată de echipa din România!
1 Au sosit echipele. Ai noştri vor juca în tricou albastru deschis şi şort alb, iar echipa din
România în tricouri albe cu dungi roşii şi şort alb
-5 Antrenorul echipei române este acel Ewald Lienen, care ca jucator a trecut pe la echipele
Bielefeld, Borussia Mönchengladbach precum şi Duisburg. Şi ca antrenor a pregătit mai multe
echipe din Germania: Hansa Roctock, 1. FC Köln, Hannover, 1860 München, iar în sezonul
2012-13 a fost şi pe la AEK Athena. Aşadar vorbim de un antrenor german cu experienţă
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-20 Pe un dâmb din apropierea terenului de joc a apărut si un suporter al echipei din România
care după ce a afişat un steag imens al echipei preferate îşi încurajează cu ardoare favoriţii.
-25 Jucătorii au ajuns la terenul unde se va disputa meciul. La coborârea din autobuz sunt deja
complet echipaţi iar primul 11 se deplasează pe teren pentru a începe încălzirea
-35 Echipa de început Videoton FC: Calatayud - Brachi, Juhász, Caneira, Nildo – Sándor, V.
Gomes - Gyurcsó, Haraszti, Oliveira - Zé Luis
-45 Până la urmă confruntarea dintre cele două echipe nu va avea loc pe Estadio Nuevo
Mirador, ci pe terenul de antrenament situat la doar 5 minute de spaţiile de cazare, acolo unde
José Gomes a efectuat antrenamentele echipei în decursul celor 2 săptămâni de cantonament
scurse. Deşi este soare afară, vântul bate cu putere şi temperatura este destul de scăzută acest
lucru punând probleme ambelor echipe
-60 Din Spania transmitem salutări suporterilor echipei noastre. La ora 16:30 începe o nouă
confruntare din meciurile de pregătire, contra campionilor din România în sezonul 2010-2011.
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