
Mediasul a fost cu noroc pentru `tricolorii` mici
Selectionata Under 21 a Romaniei a invins echipa similara din Letonia cu scorul de 2-0. Printre titulari
s-a aflat si medieseanul Sergiu Muth. 
  
  Meciul disputant pe stadionul Gaz Metan din Medias nu a suscitat interesul multor suporteri, acesta fiind
mai mult gol decat plin. Insa, o mica galerie formata din copii s-a auzit pe tot parcursul meciului. 
  
  Dupa primele doua meciuri din grupa de calificare la Campionatul European, Romania ocupa locul 3, cu
doua puncte. Partida cu Letonia era vazuta ca o sansa pentru a urca in clasament si a aduna puncte,
deoarece in meciul urmator `tricolorii` vor da piept cu nationala Frantei, liderul grupei. 
  
  Meciul a debutat subit, fara menajamente si chiar Muth a fost primul care a incercat poarta gazdelor, in
minutul 3, cu o lovitura de cap, ce s-a dus insa pe langa poarta. Romanii s-au aflat mereu la carma jocului
si, dupa cateva tentative esuate de a deschide scorul, acestia au reusit sa scuture pentru prima data plasa
portii aparate de Dzelme, in minutul 38. Nicolae Stanciu, cel care a debutat la 17 ani in Liga I, in tricoul
Unirii Alba Iulia, a fost fotbalistul care a modificat scorul de pe tabela stadionului Gaz Metan, cu un sut
plasat la coltul scurt. Spre finalul primei reprize, Nastasie se accidenteaza si il obliga pe Emil Sandoi sa-l
schimbe cu Enache. 
  
  La zece minute de la fluierul ce marca inceputul celei de-a doua reprize, dinamovistul Tucudean, de
departe omul meciului, a reusit sa dubleze avantajul tricolorilor, cu un lob superb din interiorul careului.
Golul second al Romaniei a venit in urma degajarii lungi a lui Dinu, mingea a fost apoi atinsa de Stanciu,
care a trimis-o catre Tucudean. In repriza secunda, pe fondul greselilor comise in aparare de romani,
letonii au echilibrat jocul si, pe final, au avut ocazii importante. In minutul 77, Sinelnikovs a lovit si
transversala portii aparate de Dinu, faza la care apararea noastra era visatoare. De altfel, pana la final,
meciul s-a jucat pe contre, cu o echipa letona atacand disperat si una romaneasca ce rata cu nonsalanta
ocazii bune de a inchide jocul, prin marcarea golului de 3-0. Rand pe rand, Matei, Tucudean, Stanciu sau
Grozav au ratat situatii excelente, care au contat doar la impresia artistica, scorul ramanand nemodificat. 
  
  Romania urca pe locul doi in grupa de calificare, cu cinci puncte, si se situeaza in spatele Slovaciei, care
acum are sase puncte. Dupa partida, antrenorul nationalei de tineret a Romaniei, Emil Sandoi, a declarat
ca este multumit de rezultat, mai ales ca el vine dupa o perioada in care ghinioanele s-au tinut scai de
`tricolorii` mici. `Sunt multumit de rezultat, pentru ca aveam mare nevoie de incredere, am avut mare
ghinion pana acum. Aceasta incredere se castiga prin rezultate si vreau sa-I felicit pe jucatori`, a spus, la
Tvr 2, Emil Sandoi.
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