
Culio, mai tii minte? Ranieri n-a uitat (SMILE)
Jucatorul argentinian al CFR-ului, Juan Culio, a declarat, ieri, la plecarea lotului echipei sale spre capitala
Italiei, ca o victorie obtinuta in meciul cu AS Roma ar creste considerabil sansele formatiei ardelene la
locul secund in grupa E a Ligii Campionilor. Mijlocasul, autor al unei "duble" in victoria de acum 2 ani,
obtinuta de CFR chiar pe "Olimpico", scor 2-1, spune ca adversarii de astazi si-au revenit dupa evolutiile
mai slabe din debutul sezonului ca urmare a victoriei cu Inter Milano din ultima etapa a Serie A. "Trebuie
sa scoatem un rezultat bun, conteaza mai putin daca va lovi «Draculio» (n.a. porecla primita de Culio in
presa internationala). Acum 2 ani a fost un meci foarte frumos pentru mine si pentru echipa. Roma este un
club mare, a castigat meciul cu o mare rivala, Inter, si are un moral bun. Daca reusim un rezultat bun,
putem lupta pentru locul doi in grupa, mai ales ca si echipa noastra joaca mai bine acum", a spus Culio. 
  
  Antrenorul formatiei AS Roma, Claudio Ranieri, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca daca CFR
Cluj va reusi sa surprinda echipa sa ca acum 2 ani, atunci jucatorii sai sunt cu adevarat prosti, informeaza
cotidianul Tuttosport. "Meciul cu CFR Cluj nu este unul decisiv, dar cu siguranta este unul important.
Victoria cu Inter a venit ca un medicament. Va fi dificil cu CFR, romanii au mai jucat pe "Olimpico" acum
2 ani si stim cum s-a terminat. Au dat doua goluri prin Culio, care va fi si acum in teren. Ne-am ars o
data, trebuie sa fim pregatiti de data asta si responsabili. E un joc delicat. Daca ne surprind din nou,
inseamna ca suntem cu adevarat prosti. Trebuie sa-i batem si sa continuam acest drum cu calm si
detrminare", a afirmat Ranieri. 
  

Cuvinte cheie: cluj  international  sport  cfr  cfr cluj  ligii campionilor  as roma  conferinta de presa
import  por

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/cluj
https://www.sibiul.ro/cauta/1/international
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sport
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cfr
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cfr+cluj
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ligii+campionilor
https://www.sibiul.ro/cauta/1/as+roma
https://www.sibiul.ro/cauta/1/conferinta+de+presa
https://www.sibiul.ro/cauta/1/import
https://www.sibiul.ro/cauta/1/por

