
Bistrita eliminata in ultimul minut
Privita initial ca si condamnata atunci cand s-a aflat ca numele adversarei din cel de-al doilea tur al Cupei
UEFA-Intertoto urma sa fie Brescia, Gloria era cat pe ce sa incurce calculele hartiei. N-a facut-o, insa, din
cauza faptului ca trebuia la randul sau sa probeze ca, indiferent de cat de ardeleni ar fi ei, bistritenii sunt,
inainte de toate, romani, cu aceleasi metehne de a rata cu seninatate momentele cruciale in care soarta le
testeaza capacitatile. La fel s-a intamplat si sambata, cand trupa lui Jean Padureanu a fost egalata in
ultimul minut de joc, in conditiile in care oaspetii, dupa ce ca erau mai mult niste copii de abia iesiti de pe
bancile junioratului, jucau si in inferioritate numerica. Gloria a inceput jocul mai bine decat trupa lui De
Biasi, ardelenii avand si de aceasta data in Sanmartean cel mai bun om. De altfel, "decarul" bistritenilor
era pe punctul de a deschide scorul in minutul 19, cand a tintit direct in transversala dintr-o lovitura libera
executata de la aproximativ 20 de metri. Alte doua foarte bune oportunitati au avut, in minutele 23 si 34,
Anca si Mandrean, dar ghinionul a facut ca tabela sa ramana neschimbata. Pana la pauza, nu s-a mai
intamplat nimic spectaculos, jocul curgand intr-o nota de usoara dominare a Gloriei. In cea de-a doua
parte a jocului, trupa lui Remus Vlad a parut mai motivata la inceput, drept pentru care Sanmartean si-a
dat drumul la joc si a reusit sa marcheze dintr-o lovitura libera executata plasat in minutul 59. Din acest
moment insa, italienii au schimbat foaia si s-au aruncat cu tot efectivul in jumatatea de teren a gazdelor,
ocaziile incepand sa se succeada cu repeziciune la poarta veteranului Campeanu. Ramasi in inferioritate
dupa eliminarea lui Pisaro (76), oaspetii n-au depus deloc armele, asa ca inevitabilul s-a produs in ultimul
minut de joc, atunci cand Raul Gonzales a marcat printr-un sut sub transversala de la mai putin de sase
metri. Practic, Gloria a pierdut o calificare care i-ar fi adus cateva sute de mii de euro pe mana ei, prin
nestiinta de a pastra un rezultat in fata unei echipe de copii si intr-un meci care i-a lasat rece pe Roberto
Baggio, plecat la vanatoare in Argentina, si pe patronul Luigi Corioni, ultimul preferand sa-si vada
propria formatie doar la televizor. In aceste conditii, singura mangaiere o constituie prestatia de exceptie
pe care a avut-o Sanmartean, aflat, mai mult ca sigur, la ultima sa aparitie in tricoul bistritenilor. De
altfel, internationalul roman a fost supervizat sambata de o adevarata armata de impresari din Rusia,
Grecia si Italia, jucatorul fiind la finalul meciului asaltat si de numerosi reprezentantii ai presei italiene. 
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