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CSMS Iași – Oțelul Galați 0-0
Oțelul a reușit să obțină al doilea punct din acest sezon, după remiza albă de la Iași. Ca și în
urmă cu două etape, la Brașov, principalul artizan a fost portarul Plopeanu, aflat, probabil, la
meciul vieții. De altfel, cele două partide par trase la indigo, doar lipsa golurilor în meciul de
astăzi făcând diferența, ceea ce ne face să ne gândim că așa se vor desfășura toate
confruntările de pe teren străin de acum încolo.

Prima parte a început sub semnul echilibrului, echilibru rupt începând de la jumătatea reprizei,
când ieșenii au început seria ratărilor. Deși aflați în poziții bune de a marca, Wesley, în două
rânduri, Pălimaru, tot de două ori, și Munteanu au fost blocați de aparatul defensiv gălățean, cu
Dragoş Plopeanu pe post de dirjor.
La poarta cealaltă, deși mai mult a șomat, Grahovac l-a blocat în două rânduri pe Vasile
Gheorghe, în timp ce Lucian Murgoci, servit foarte bine de Alexandru Tudorie, a trimis mult pe
lângă, dintr-o poziție care cerea o finalizare mai bună.
Partea secundă nu părea să se anunțe prea fructuoasă pentru favoriții noștri. Al doilea mitan a
început la fel de echilibrat ca și primul, fără prea multe ocazii reușite. Ca și în prima parte, jocul
s-a schimbat la mijlocul reprizei, când ieșenii au apăsat din nou pe accelerație, iar ocaziile au
început să curgă. Însă toate strădaniile lor au fost zadarnice în fața unui Plopeanu în mare
formă, iar în puținele situații când și acesta s-a aflat în dificultate, colegii i-au sărit în ajutor. Prin
urmare, Wesley, Pălimaru, Ciucur și Crețu au punctat cel mult la impresia artistică.
Îmbucurător, deși nu exagerat de mult, e și faptul că, marilor şanse ale gazdelor, oțelarii le-au
răspuns cu 3 situații chiar mai periculoase. Serkan Ciftci a semnat cea mai mare ocazie, în
minutul 75, atunci când a trimis în bară. Apoi Cosmin Stoian a plecat într-o acțiune solitară, l-a
driblat pe Grahovac, dar nu a mai avut suficient suflu, șutul său, care se îndrepta spre poarta
goală, fiind respins în extremis de Voicu(86’). În fine, Alexandru Zaharia a avut ultima șansă
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notabilă de a înscrie, după ce a trimis din lovitură liberă, de la 20 de metri, la o palmă peste
transversală(89’).
Deși nu ne ajută foarte mult în clasament, punctul obținut la Iași ne poate da ceva mai multă
încredere în propriile puteri, cu atât mai mult cu cât, peste exact o săptămână, primim vizita
Rapidului.
Tot la capitolul plusuri, putem nota o îmbunătățire în atitudinea jucătorilor care, cu unele
excepții, au dat dovadă de mai multă determinare decât în meciurile precedente. În premieră
echipa nu a mai primit gol, asta și pentru că defensiva s-a descurcat bine, în ciuda numărului
mare de ocazii avute de gazde. De menționat și că ambele puncte au fost smulse în urma unor
meciuri în care nu am mai fost trădați de portari, Plopeanu revanșându-se pentru meciul cu FC
Botoșani.
Din păcate avem, în continuare, mari probleme la mijloc, acolo unde s-a simțit absența lui Karol
Karlik, mutat în defensivă. Nici atacul nu ne-a surprins plăcut, Cristian Cristea și Tudorie fiind
ignorați aproape complet de coechipieri, deși ultimul măcar s-a zbătut și a coborât de multe ori
în sprijinul defensivei.
Însă mai mult aport ofensiv au avut cvasidebutantul Stoian și turcul Ciftci, aceștia părând, cel
puțin la Iași, soluții mai bune pentru posturile de mijlocaș și respectiv atacant, decât alegerile
făcute de herr Weiss.
Și în fine, pentru a ne mai descreți frunțile, am asistat și la o premieră, tehnicianul Hans Michael
Weiess fiind văzut ridicându-se de pe scaun și agitându-se, eveniment suprins și de camerele
video ale televiziunii care a transmis meciul.

CSMS IAŞI – OŢELUL 0-0
Liga I – Etapa 5
Stadion “Emil Alexandrescu” Iaşi - Spectatori 2500
Cartonaşe galbene: Vladu / V.Gheorghe, Stoian, Zaharia
CSMS Iaşi: Grahovac - Voicu, Mihalache, Munteanu, Vladu – Dedu (59’ Olah), Novac (68’
Creţu) - Bosoi, Wesley, Ciucur (77’ Călugăru) - Pălimaru
Oţelul: Plopeanu - Marus, Karlik, Sipovici, Popescu – St.Cucu, Vasile Gheorghe (59’
Adăscăliţei) – Zaharia, Cristea (63’ Ciftci), Murgoci – Tudorie (79’ Stoian).
Arbitri: George Găman - Mihai Iliescu şi Florin Neacşu – Iulian Dima
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