FINAL / Oțelul - FK Poprad 0-0
Scris de Marian Brăilescu
Joi, 10 Iulie 2014 11:32

Oțelul se apropie de finalul pregătirilor de vară și va disputa astăzi cel de-al treilea și ultimul
amical al stagiului desfășurat la Poprad, Slovacia. Deși ar fi trebuit să evolueze împotriva
echipei Ruch Chorzov din prima ligă poloneză, adversarul din acest joc de verificare va fi până
la urmă echipa locală FK Poprad, recent promovată în cel de-al doilea eșalon al Slovaciei. În
ciuda faptului că a încheiat sezonul trecut pe locul 4 al ligii a III-a, FK Poprad a profitat de
reorganizarea fotbalului slovac la nivelul eșaloanelor inferioare și a fost cooptată în seria Est din
2. Liga (DOXXbet liga). Partida se va disputa pe stadionul Futbalový štadión AquaCity din
Poprad, cu începere de la ora 17:00 (ora României), jocul fiind transmis, așa cum v-am obișnuit,
în format LIVE TEXT pe site-ul nostru.

Până acum, Oțelul a mai disputat două partide amicale în cantonamentul de la Poprad,
înregistrând un eșec și o victorie: 2-3 cu Frydek-Mystek (Cehia II), pentru oțelari marcând
Cristian Cristea o dublă și 3-1 cu Tatran Presov (Slovacia II), marcatorii gălățenilor fiind Tudorie,
Murgoci și Sipovic. Primul joc oficial al roș-alb-albaștrilor este programat sâmbătă, 19 iulie, de la
ora 18:00, atunci când Oțelul va întâlni pe teren propriu formația Ceahlăul Piatra Neamț, în
cadrul optimilor de finalp ale Cupei Ligii.

LIVE TEXT OȚELUL GALAȚI - FK POPRAD 0-0

16:05 - Oțelul va începe partida în următoarea formulă: Lungu - Cojoc, Mișelăricu (cpt),
Sipovic, Rusu - Cucu, K. Karlik, V. Gheorghe - C. Cristea, Tudorie, Onwuachi
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16:10 - În primul 11 al Oțelului apar două nume noi: Karol Karlik (Slovacia, mijlocaș central, 28
de ani, ultima echipă: FC Vysocina - Cehia I) și
Vasile Gheorghe
(România, mijlocaș central, 28 de ani, ultima echipă: FC U Craiova)

16:55 - La partida de astăzi asistă aproximativ 100 de spectatori, printre aceștia Lucian Ciofoia
și Florin Burhală

Minutul 1 - A început jocul. Oțelul a avut lovitura de start

Minutul 6 - Cele două echipe preferă un joc de tatonare în acest început de meci

Minutul 8 - Cojoc îl lansează cu o diagonală pe Rusu, acesta pătrunde și șutează spre poarta
slovacă, dar balonul trece pe lângă buturile adverse

Minutul 11 - V. Gheorghe execută o lovitură liberă de la 25 m, trimite mingea în careu, dar
slovacii resping

Minutul 20 - Sipovic este faultat și părăsește suprafața de joc, deși în primă fază se părea ca
va continua partida

Minutul 21 - În locul lui Sipovic a intrat Miron

Minutul 24 - Rusu centrază periculos în careu, însă niciun jucător oțelar nu poate întercepta
balonul care iese până la urmă în afara terenului
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Minutul 26 - Corner pentru cei de la Poprad, Miron se înalță și respinge cu capul mingea
trimisă în careu

Minutul 35 - Un fotbalist slovac șutează de la 18 m, Cezar Lungu plonjează și respinge balonul
în lateral

Minutul 38 - V. Gheorghe centează în careu pentru Cristea, acesta pune latul, iar portarul
slovac respinge greu balonul ce se îndrepta spre vinclu

Minutul 39 - Un mijlocaș slovac șutează puternic de la 25 m, Cezar Lungu scoate de sub
transversală, iar cornerul rezultat nu are niciun efect pe tabela de marcaj

Minutul 42 - V. Gheorghe încearcă o execuție de la distanță în urma unei lovituri libere, dar
șutul este prea slab pentru portarul slovacilor care reține fără emoții

Minutul 45 - Final al primei reprize. La pauză, Oțelul se află la egalitate, scor 0-0, cu formația
FK Poprad

*Popescu, Murgoci și Marus sunt indisponibili pentru această partidă din cauza unor probleme
medicale, în timp ce Abraham nu va fi folosit de către tehnicianul Hans Michael Weiss

Minutul 46 - A început repriza secundă

Minutul 46 - Schimbări la Oțelul: au ieșit Cristea, Rusu și Cucu, au intrat Ilie, Stoian și Victor
Juffo (Brazilia, 21 ani)

Minutul 49 - V. Gheorghe șutează de la marginea careului, balonul trece peste poartă
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Minutul 50 - Karlik încearcă și el un șut de la distanță, mingea trece mult peste transversală

Minutul 55 - Tudorie își face și el simțită prezența pe teren, dar nu îl poate învinge pe portar cu
un șut de la 16 m

Minutul 64 - Ocazie pentru Poprad! Șut din interiorul careului, de la aproximativ 14 m, dar
mingea trece pe lângă poartă

Minutul 69 - Slovacii obțin o lovitură liberă de la 20 m lateral-dreapta, trimit mingea în careu de
unde este respinsă în corner de Mișelăricu

Minutul 76 - Lovitură de colț pentru gazde, dar Tudorie, repliat în sprijinul defensivei, respinge
balonul centrat în careu

Minutul 77 - Schimbare la Oțelul: a ieșit Cojoc, a intrat Tomozei. Samoel Cojoc a fost
remarcatul Oțelului în acest joc

Minutul 80 - Încă o modificare de efectiv la Oțelul: a ieșit Vasile Gheorghe și a intrat Moglan

Minutul 83 - A ieșit Onwuachi, a intrat Davies

Minutul 86 - Silviu Ilie centrează, iar Victor Juffo reia spre poartă, dar goalkeeper-ul slovac
reține balonul

Minutul 89 - În urma unui corner, mingea ajunge la Silviu Ilie care șutează din interiorul
careului, dar portarul îndepărtează pericolul
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Minutul 90+2 - Final de partidă. Oțelul termină la egalitate, scor 0-0, ultimul amical al verii,
susținut împotriva celor de la FK Poprad

*Dunărea Bătrână vă mulțumește pentru interes și vă așteaptă să urmăriți în continuare site-ul
nostru pentru ultimele noutăți din cantonamentul din Slovacia. Forza Oțelul!
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