
Inca cinci intra in lupta
Antrenorul lui Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, miercuri, inaintea plecarii spre Nijmegen, ca echipa sa
trebuie sa se organizeze foarte bine tactic si sa incerce sa obtina un rezultat care sa-i asigure inca din tur
calificarea in faza grupelor Cupei UEFA.
 "Avem un meci greu cu NEC Nijmegen, este o echipa foarte bine organizata, tehnica, paseaza foarte
bine. Noi suntem seriosi, trebuie sa fim inteligenti si sa incercam sa obtinem calificarea inca de acolo", a
spus Mircea Rednic.
 Partida NEC Nijmegen-Dinamo conteaza pentru prima mansa a turului I al Cupei UEFA, si se va disputa
joi, de la ora 20:45 (Antena 1).
 Tot astazi, alte patru formatii romanesti vor evolua in prima mansa a turului I preliminar de calificare in
grupele UEFA. Rapid va juca, de la ora 20,00, in Germania, la Wolfsburg (TVR 1), Unirea Urziceni la
Hamburg (ora 20,00 – Boom Sport), FC Vaslui pe terenul Slaviei Praga (ora 20,15 – netelevizat), iar FC
Timisoara va juca de la ora 20,45, cu Partizan Belgrad (Telesport).

Criticati de Rosella
 Rosella Sensi, care a preluat de la tatal ei functia de presedinte al clubului AS Roma dupa decesul lui
Franco Sensi, i-a criticat dur pe jucatorii echipei chiar la vestiare dupa infrangerea cu CFR Cluj. "Este de
ajuns! in meciul cu Reggina trebuie sa aratati ca puteti sa castigati. Nu putem sa jucam atat de rau, ce se
intampla? Asta nu este Roma pe care o cunosc. Am investit atat de mult in aceasta echipa si ma gandeam
la club chiar si in ultimele zile din viata tatalui meu", le-a spus Rosella Sensi jucatorilor aflati la vestiare.

Spaletti: CFR a avut noroc
 Antrenorul echipei AS Roma, Luciano Spalletti, a declarat marti, dupa meciul cu CFR Cluj, scor 1-2, ca
ardelenii au marcat doua goluri norocoase, insa a recunoscut ca nici italienii nu au jucat extraordinar,
potrivit Gazzetta delo Sport. "Unele lucruri le-am facut bine, altele insa le-am inteles gresit. Nu am putut
sa punem ordine in joc, ei au avut noroc si au dat doua goluri", a declarat Luciano Spalletti.

Scolari, nemultumit dupa 4-0
 Antrenorul formatiei engleze Chelsea Londra, Luiz Felipe Scolari, a afirmat ca el este un perfectionist si
nu poate trece cu vederea greselile comise de echipa sa in partida contra lui Bordeaux, castigata cu scorul
de 4-0. "Au fost prea multe greseli si nu am jucat foarte bine. A fost o victorie importanta si lucrul
important era sa avem un inceput bun, dar stim cum am jucat. Cand aveam balonul greseam prea des", a
declarat Scolari.

Lucescu vroia mai multe goluri
 Antrenorul lui Şahtior Donetk, Mircea Lucescu, a afirmat ca este multumit de victoria inregistrata de
echipa sa in primul meci din Grupa C, dar ar fi vrut sa concretizeze majoritatea ocaziilor pe care le-a
avut. Gruparea ucraineana a castigat cu 2-1 prin golurile reusite Fernandinho si Jadson, dar Lucescu a
declarat pentru site-ul UEFA ca si-ar fi dorit mai mult decat o victorie la un gol diferenta.
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