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Pandurii Tg. Jiu – Oțelul Galați 2-0(1-0)
Oțelul a fost eliminată și din Cupa Ligii, după ce a fost înfrântă pentru a treia oară în mai puțin
de trei luni de Pandurii, scor 2-0.

Deși anunțau că merg să câștige la Târgu Jiu, “oțelarii” au lăsat o impresie proastă în primele
45 de minute. Cu o formulă fără Florin Cernat, dar cu debutantul Bryan Ottenhoff în primul 11,
jucătorii noștri au fost dominați clar. Nistor a deschis scorul repede, în minutul 9, după ce a
trecut ușor de Mihai Leca și a înscris cu un șut puternic de la 16 metri. Au urmat și alte ocazii
bune pentru gazde, Buleică, Erico, Răduț sau Roman trimițând fie pe lângă, fie în Dumitru
Hotoboc și chiar și în bară în două rânduri.
De partea cealaltă, Helder Tavares și-a bătut joc de o oportunitate excelentă, după ce a trimis
un “avion” de la numai 8 metri, deși era complet nemarcat!
Partea secundă a fost mult mai echilibrată. “Oțelarii” au profitat și de pasul înapoi al gazdelor și
au reușit chiar să domine tactic minute în șir. Din păcate, capitolul finalizare a fost din nou
deficitar. Doar Leca(79’) și Helder(80’) fiind cu adevărat aproape de a marca. Pe contraatac,
gazdele au mai nimerit o dată bara(84’) și au reușit să încheie socotelile în minutul 87, după
reușita lui Buleică, scăpat din marcaj de Iulian Popa.
Urmeaza o pauză de 4 săptămâni până la reunirea lotului, timp în care conducătorii clubului ar
trebui să definitiveze un plan concret de salvare, fiind mai mult decât evident că ce avem acum
nu va fi suficient!!
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Cupa Ligii – sferturi de finală
Stadion “Municipal” Târgu Jiu - Spectatori 500
Au marcat: Nistor 9’, Buleică 88’
Cartonaşe galbene: Elton, Erico, Răduţ / Helder Tavares, Karlik
PANDURII: Gliwa - Unguruşan, Erico, Elton, Momcilovic - Anton, Nistor, Răduţ (63’ Predescu) Buleică, Roman, Shalaj (12’ Nicoară; 80’ Şendroiu). Antrenor Dorin Gugu
OŢELUL: Hotoboc - Milea, Leca, Ottenhoff (70’ Popa), Murgoci (65’ Bârlădeanu) - Cucu, Karlik
– Brigido (46’ Stoian), Helder Tavares, Cristea – Tudorie. Antrenor Tibor Selymes
Arbitri: Balaci Marian (Drobeta Turnu Severin) - Szabo Gero (Cluj-Napoca), Bobe Ionuţ Marius
(Videle) - Flueran Viorel Nicuşor (Craiova)
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