AVANCRONICĂ: Zimbrul Slobozia Conachi vs SC Oţelul Galaţi
Scris de Valentin Munteanu
Vineri, 28 Aprilie 2017 22:12

După ultimul succes din Cupa României, împotriva echipei din Liga a V-a, ASC Lascăr Schela,
echipa noastră se va deplasa la Slobozia Conachi, pentru partida împotriva echipei Zimbrul.

La ultimul meci de Cupă, antrenorul echipei, Stelian Bordieanu, a menajat câţiva jucători de
bază, ţinând cont că obiectivul echipei a fost atins, acela de a accede la meciul de baraj, pentru
Liga a III-a.

Scorul partidei din tur a fost 7-2, pentru echipa noastră. Partida a fost una destul de disputată,
cu 5 penalty-uri, 3 pentru echipa noastră, din care care unul ratat,
dar după recentrare acesta a fost transformat în gol, respectiv 2 pentru echipa adversă.
Echipa noastră ocupă un liniştitor prim loc, cu maxim de puncte, după 20 de etape. Echipa din
Slobozia ocupă locul 5, cu 34 de puncte, dar cu un meci mai puţin, amânat din cauza condiţiilor
meteorologice.

Invităm toţi suporterii oţelari să fie prezenţi la această partidă, ţinând cont că meciul se va
disputa la aproximativ 30 km de oraş!

Partida va fi condusă la centru de Cosmin Cojocea, ajutat la cele două tuşe de Cătălin Ghionea
şi Silviu Stanciu. Observatorul acestei partide va fi domnul Ioan Silviu Veronel.
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DECLARAŢII ÎNAINTE DE MECI:

Cristian Bahnaşu: „Cu toate că etapa trecută am câştigat matematic campionatul, ne dorim să
mergem la Slobozia Conachi cu gândul doar la victorie, iar la fiecare meci să ne îmbunătăţim
jocul şi tactica puse în teren de catre profesor. Venim dup
ăo
victorie în Cupă, dar sperăm să nu se simtă oboseala. Ne dorim să câştigăm fiecare meci până
la finalul campionatului şi să avem maximum de puncte. Aşteptăm cu nerăbdare barajul de
promovare şi sper cu nerăbdare să jucăm cât mai repede acasă, pe Stadionul Oţelul, acolo
unde ne este locul!”

ECHIPA PROBABILĂ: Tofan – Ciurea, S.Ilie, R. Codreanu, L.Radu – Dajbog, Tudosă,
I.Codreanu, Al.Perju, Bahnaşu – A.Frunză
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