
Atletic Sibiu - S-au b�ut singuri
<i>Atletic Sibiu a pierdut si al doilea amical contra Spartei (0-2), in revansa de la Medias, prin doua
autogoluri ,,reusite"  de doi dintre ultimii sositi la echipa lui Nelutu Luca</i><br />  <br />  Sibienii de la
Atletic au disputat sambata dimineata al doilea test al iernii. Dupa esecul de miercuri, pe propriul teren,
2-3 cu Sparta Medias, reprezentantii nou-promovatei de langa Obor au solicitat, si au obtinut, revansa, la
Medias, impotriva colegei de serie din liga a treia. Din pacate pentru jucatorii galben-albastri, nici aceasta
intalnire nu s-a incheiat pozitiv, din contra, rezultatul a iesit si mai prost decat prima data. In ciuda unui
joc in multe momente multumitor, ,,atleticii"  au cedat cu 2-0. Nefericirea cauzata de rezultat a fost
amplificata de faptul ca golurile au fost marcate de doi fundasi centrali... in proprie poarta! Mai intai, in
prima repriza, Constantin Andrei, adus de la Unirea Alba Iulia, a reusit o lovitura de cap de toata
frumusetea, imparabila pentru colegul sau dintre buturi, Dumitru Pirvu. Apoi, in mitanul secund, ultimul
jucator venit in probe de la CSS Brasov chiar zilele trecute, un fundas central de 19 ani, a reusit si el o
,,performanta"  la primul joc la Sibiu, numai ca a gresit tinta, favorizand al doilea succes al mediesenilor
in fata Atleticului in mai putin de o saptamana. <br />  <br />  <b>Luca, multumit</b><br />  In ciuda
faptului ca echipa sa a pierdut din nou un amical de dupa reluarea pregatirilor pentru retur, antrenorul
Nelutu Luca s-a declarat partial satisfacut de modul cum s-au prezentat jucatorii sambata. ,,Chiar daca am
jucat pe un frig puternic si un teren inghetat, am reusit sa facem un joc destul de bun. Mai ales in prima
repriza, cand am avut mai multe faze de poarta, din pacate nefinalizate, si am avut chiar si o bara.
Rezultatul e logic, cata vreme am testat si acum mai mult tinerii pe care ii avem in probe" , a explicat
rezultatul Luca. Acesta a inceput meciul-test in formula: Pirvu - Ov. Popa, Popusoi, Andrei, Codrin -
Tompi, Cl. Moldovan, I. Fratila, Demian - Ad. Popa, Fanatean, in care doar cinci jucatori au fost titulari
in meciurile oficiale din tur. De remarcat revenirea lui Adi Popa, absent la primul amical, de miercurea
trecuta, din cauza unor probleme la inghinali. Urmatorul joc de pregatire pentru Ateltic este programat
poimaine, pe terenul doi al arenei ,,Independenta" , contra divizionarei D Universitatea Progresul Sibiu.
<br />  <br />  <b>Memoriu pentru Corfar</b><br />  <br />  Cea mai importanta absenta pentru Atletic
contra spartei a fost atacantul Cristi Corfar. Acesta a decis sa nu mai participe la jocuri pentru a nu risca o
suspendare din partea actualului sau club, Poiana Campina (Liga II). ,,Cei de acolo nu vor sa lase deloc
din pretul cerut pe el, 5.000 de euro plus TVA, or noi nu putem oferi atat. Vom face memoriu la federatie
pentru a-i obtine dezlegarea. Teoretic, avem sanse" , a precizat antrenorul Nelutu Luca. <br />  <br /> 
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