
Cotora a lasat Atleticul pentru AS Cisnadie 
<i>"Veteranul"  echipei antrenate de Nelutu Luca a decis sa se retraga acasa, la Cisnadie, unde i s-a
promis un post la Primarie si unde va ajuta echipa locala sa promoveze in Liga a III-a.</i><br />  <br /> 
Pierdere imensa pentru Atletic Sibiu inaintea returului. Cel mai experimentat fotbalist din lotul pregatit de
Nelutu Luca, Lucian Cotora a decis sa se desparta de nou-promovata in Liga a III-a dupa doar o jumatate
de campionat pentru a fi mai aproape de familie, care este stabilita la Cisnadie. La aproape 38 de ani,
fundasul central care a evoluat in cariera sa si la Dinamo a primit o propunere de nerefuzat la varsta sa din
partea Primariei oraselului de langa Sibiu, primind acceptul conducerii echipei unde era legitimat de a da
curs ofertei venite din partea administratiei locale din Cisnadie. ,,Mi s-a oferit un post la Primarie pe linie
sportiva si am acceptat. Inca nu stiu ce atributii voi avea, urmeaza sa se voteze in sedinta viitoare a
Consiliului Local" , a dezvaluit Cotora noua sa situatie. ,,Este o mare pierdere pentru noi, dar conducerea
clubului s-a gandit la el, ca are deja o varsta si i s-a ivit o oportunitate pe care nu trebuia sa o rateze" , a
comentat antrenorul Atleticului despartirea de Cotora. <br />  <br />  <b>Va juca la AS Cisnadie 
</b><br />  <br />  Pentru ca nu poate sta departe de fotbal nici la 38 de ani, pe care ii va implini luna
viitoare, Luci Cotora va evolua din retur, in paralel cu activitatea de la Primarie, si pentru echipa locala de
fotbal AS Cisnadie, inscrisa in Divizia D Sibiu. ,"Sper sa ajut echipa sa promoveze in liga a treia, desi nu
exista un astfel de obiectiv la Cisnadie. Vreau sa ajut si orasul meu, destul am facut pentru altii" , a mai
spus Cotora, care adauga ca nu se va implica in problemele tehnice. ,"Voi avea mai mult ca sigur, pe
langa sarcini de joc, si unele de ordin administrativ, dar trebuie sa vedem cum vom face acest lucru,
deoarece e greu sa le faci foarte bine pe amandoua" , a incheiat fotbalistul. <br />  <br />  <b>Inlocuit cu
Andrei</b><br />  <br />  Exceptand faptul ca Atletic pierde un jucator extrem de valoros si
experimentat, Nelutu Luca nu va ramane descoperit pe postul de fundas central lasat liber de Cotora. De
cateva zile, alaturi de ceilalti componenti ai lotului galben-albastru se antreneaza Constantin Andrei, fost
fotbalist al Gazului Metan, adus saptamana trecuta de la Unirea Alba Iulia. Situatia acestuia nu este inca
suta la suta rezolvata, dar sunt sanse mari ca el sa fie legitimat pentru retur. ,,Trebuie sa compensam cu el
plecarea lui Luci Cotora, nu avem de ales. Pacat ca nu ii puteam avea pe amandoi. Eu am spus inca de la
finele turului ca Luci este singurul la care nu vreau sa renunt, dar asa a fost sa fie" , a precizat tehnicianul
Nelutu Luca. Alaturi de Andrei, cu Atletic se mai pregatesc patru juniori, doi de la Tarnaveni si doi de la
Alba Iulia. <br />  <br />  <br />  Bogdan BR�ZĂ 
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