SCHLECHTE TAKTIK
Scris de Ionuț Bădăluță
Duminică, 04 Mai 2014 20:00

FC Botoșani – Oțelul Galați 3-1(2-0)
Oțelul nu și-a revenit după înfrângerea cu Săgeata și a pierdut la Botoșani, scor 3-1 în favoarea
gazdelor, și a ajuns la a 4-a înfrângere în ultimele 5 partide.
Dacă în meciurile trecute am dat vina ba pe ghinion, ba pe o eroare tactică, ba pe condițiile
atmosferice, la Botoșani tactica lui Ewald Lienen a fost cea care ne-a dat un mare chix, în loc
de un atât de dorit X. Fără atacant de meserie, fundaș stânga și mijlocași laterali improvizați e
greu să mai cauți vina în altă parte.
Chiar dacă nici celelalte compartimente nu au excelat, fundașii au fost, de departe, cei care
ne-au mâncat meciul, toate cele 3 goluri venind în urma unor greșeli ridicole ale jucătorilor din
defensivă.
Primul semnal de alarmă a fost dat de Hadnagy, acesta lovind bara după o bâlbă a lui Sîrghi şi
Prestia. Din păcate, avertismentul a fost ignorat de jucătorii Oțelului, iar inevitabilul s-a produs
în minutul 22. Prestia a făcut prostia de a-l faulta prostește pe Fulop, în colțul careului mare, la
o acțiune care nu anunța niciun pericol iminent. Vașvari a înscris de la punctul cu var, iar
gazdele treceau în avantaj fără a se strofoca prea mult.
Scorul a devenit 2-0, după o acțiune trasă la indigo. Mișelaricu, improvizat în fundaș stânga, l-a
faultat în celălalt colț al careului mare pe același Fulop, la o nouă acțiune care nu anunța nimic.
Același Vașvari a marcat în minutul 43, asigurându-le gazdelor un avantaj confortabil la pauză.
Nici nu avea cum să fie altfel, atât timp cât cea mai mare ocazie a Oțelului, în prima parte, a
venit în minutul 45+1, atunci când șutul lui Astafei a fost respins de goalkeeperul botoșenean.
Cu două modificări care se cereau făcute încă din prima parte, Tudorie atacant, intrat în locul lui
Astafei, trecut în spatele vârfului, și Zaharia mijlocaș dreapta, cu Popescu coborât în defensivă
și Mișelăricu fundaș central în locul schimbatului Sîrghi, Oțelul își făcea speranțe de 2 bani în
repriza secundă.
Toată magia speranței s-a spulberat în minutul 57, atunci când Stojkov a profitat de o eroare a
lui Prestia, a întors la 6 metri, iar Fulop a reluat în plasă dintre jucătorii gălățeni.
La 3-0, profitând și de relaxarea gazdelor, oțelarii au început să amenințe poarta adversă.
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Tudorie a fost în prim-plan în 3 rânduri, acesta descurcându-se excelent printre fundașii
adverși, dar demonstrând, din nou, că mai are de lucrat la capitolul finalizare. Golul de onoare,
dacă mai poate fi vorba de așa ceva, a fost marcat de Astafei, în minutul doi al prelungirilor, cu
un șut plasat, din interiorul careului.
Înfrângerea, deși așteptată, lasă un gust amar suporterilor gălățeni, cu atât mai mult cu cât a
fost produsul propriilor greșeli, nu al unui joc bun al gazdelor. Urmează cel mai important meci
al sezonului, poate ultima șansă de a mai spera la salvarea de la retrogradare. Paradoxal,
situația seamănă în multe privințe cu cea de acum 3 ani, numai că nu ne mai batem la titlu, iar
adversara este altă echipă adoptată de timișoreni. Ca și atunci, victoria ne poate duce peste
adversarii din meciul de joi, și, cu puțin noroc, pe un loc ce ne asigură prezența în prima ligă și
la anul. Totul este în mâinile noastre, ale tuturor celor care facem parte din familia Oțelul.

FC BOTOŞANI - OŢELUL GALAŢI 3-1 (2-0)
Liga I – Etapa 30
Stadion „Municipal” Botoşani - Spectatori 1000
Au marcat: Vaşvari 23’ – pen. şi 44 – pen., Fulop 56’ / Astafei 90+2’

Cartonaşe galbene: Oltean 9’, Vaşvari 15’, Acsinte 36’, Danci 65’ / Filip 24’, Cooper 25’, Milea
65’

FC Botoşani: Lazar – C. Dinu, Oltean, Tincu, Acsinte – Codoban (Danci 46’), Vaşvari –
Croitoru (Ghinga 87’), Stojkov, Fulop – Hadnagy (Cârjan 77’). Antrenor Leo Grozavu
Oţelul: Goicoechea – Tritz, Sîrghi (Tudorie 46’), Prestia, Mişelăricu – Milea, Lovin, Filip
(Zaharia 46’), Popescu - Cooper (Giurgiu 65’) - Astafei. Antrenor Ewald Lienen
Arbitri: Sebastian Colţescu (Craiova) – Daniel Hulubei (Vaslui), Alexandru Cerei (Cluj) – Marcel
Bârsan (Bucureşti), Viorel Flueran (Craiova)
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