
Pelici:  \&quot;Daca nu castigam cu Sportul, punctul luat la Tg. Jiu nu are nicio valoare \&quot;
Antrenorul Alexandru Pelici a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ca este multumit de punctul
obtinut de jucatorii sai marti seara, la Tg. Jiu. Tehnicianul a mai adaugat ca remiza cu trupa lui Grigoras
nu va avea nicio valoare daca duminica, pe "Municipal ", sibienii nu vor obtine victoria cu Sportul
studentesc. "Asa cum am spus-o imediat dupa joc, sa Tg. Jiu a fost un meci in care gazdele au condus
ostilitatile in teren, in special pe finalul intalnirii, dar, per ansamblu, ca si posesie, ne-au dominat. Dar,
cred ca marile ocazii sau ocaziile de gol ne-au apartinut. Probabil ca, daca ar juca numai cu Sibiul,
Mingote (n.a. portarul echipei Pandurii) ar fi la nationala. Cinste lui, si-a facut bine treaba, e pacat ca noi
nu am reusit sa marcam. Probabil ca puteam sa ne intoarcem cu toate punctele, dar la fel de bine puteam
sa pierdem acel joc. Suntem multumiti de ce am obtinut, am plecat cu gandul sa nu pierdem, dar punctul
obtinut cu multa munca si multa truda, pentru care baietii merita felicitati din tot sufletul, nu are nicio
valoare daca nu vom reusi sa castigam duminica, impotriva Sportului. A fost un punct foarte mare, de
moral, in primul rand. A fost un punct mare obtinut impotriva unei echipe foarte bune din campionat.
Continui sa cred ca "pandurii " au o echipa foarte buna, jocul lor o demonstreaza. Faptul ca nu au reusit sa
aiba rezultatele scontate sau punctele acumulate in clasament a fost doar o intamplare. Jocul lor
recomanda aceasta afirmatie a mea. Statistica din jocurile lor cu Dinamo si CFR Cluj, chiar si cu noi, ca
posesie, denota faptul ca au un joc bine pus la punct. Revenind la noi, e un punct foarte mare, aveam
nevoie de acea gura de oxigen ca sa ne revenim. E un punct care ne da incredere si ne demonstreaza ca
intr-adevar jocul cu Mediasul a fost o intamplare nefericita sau un accident, pe care sper sa nu il mai
traiesc ", a spus Pelici.
  
  Esecul cu Gaz metan, un "accident "
  
  Alex Pelici a mai declarat ca esecul din meciul cu Mediasul, din urma cu o saptamana, a fost un simplu
accident. Totodata, tehnicianul sustine ca jucatorii sai vor avea un meci extrem de dificil duminica,
atunci cand vor intalni una dintre revelatiile returului. "Este nevoie de victorie. Cred ca ne-am revenit
dupa acel meci catastrofal (n.a. partida cu Gaz metan, pierduta cu 2-0), ca altfel nu pot sa il numesc. il
consider in continuare un accident. Cred ca a fost cel mai urat joc si putea deveni cel mai urat joc din tot
campionatul, daca noi nu faceam cadou acel prim gol. A fost un meci urat, de la inceput la final, care s-a
terminat ca un cosmar pentru noi. il consider un accident si cred ca am reusit sa trecem peste. Trebuie sa
fim barbati si sa ne revenim. Baietii au dat dovada de barbatie imediat, in jocul de la Pandurii. Sportul,
alaturi de Concordia Chiajna, reprezinta surprizele acestui inceput de retur. O echipa tanara, cu jucatori
tineri, cu un antrenor ambitios si bun, care a facut treaba buna si se vede in acest inceput de retur. Cu
siguranta, vor veni sa isi vanda scump pielea si sa obtina maximum. Dar, asa cum am spus, punctul
obtinut cu Pandurii nu are nicio valoare, daca nu vom reusi sa batem duminica. indiferent ca ne place sau
nu, Sportul si Chiajna sunt echipele momentului. Acesta este adevarul, trebuie sa fim sinceri. Nu conteaza
locul din clasament, conteaza ce poate fiecare echipa la momentul actual, iar acum cred ca Sportul si
Chiajna sunt in primele 4 echipe din acest retur de campionat, ma refer la punctele obtinute ", a mai spus
Pelici.
  
  Probleme cu Grigore, Lukanovic si Dilbea
  
  Antrenorul Vointei nu-i va putea folosi nici in acest meci pe capitanul Nicolae Grigore, Darko
Lukanovic si Razvan Dilbea. " La "Gore " (n.a. Nicolae Grigore) sunt semne de intrebare vizavi de
accidentarea de la Tg. Jiu, din cauza careia a si fost inlocuit in timpul jocului cu Pandurii. Lukanovic a
resimtit o raceala puternica si nici nu a fost in lot pentru deplasarea de la Tg. Jiu. Dilbea este in
continuare accidentat, a avut o ruptura fibrilara si inca nu si-a revenit complet. Avem cateva probleme,
dar speram ca cei care vor intra sa isi faca treaba asa cum au facut-o si cei care au intrat in jocul de la Tg.
Jiu ", a completat tehnicianul.
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  Postolache: "E un meci oarecare, nu o revansa " 
  
  Prezent in conferinta de presa de ieri, Marius Postolache, un fotbalist care a trecut, acum cativa ani, si pe
la Sportul studentesc, sustine ca jocul de duminica nu este un prilej de razbunare pentru el. Jucatorul a
avut unele probleme cu finantatorul echipei din Regie, parasind Sportul dupa ce si-a depus memorie la
FRF. "Eu tin sa cred ca cei de la Sportul au ramas la fel, au acelasi tipar, cel al "gastii nebune ". ii cunosc
foarte bine, sunt imprevizibili si sper ca, la meciul de duminica, sa joace cum ne asteptam noi. Sper sa
joace dupa cum dorim noi. Pana la urma urmei, este doar un joc de fotbal in care noi nu ne dorim decat sa
adunam cat mai multe puncte, iar la sfarsit, cand se va trage linie, sper sa fim unii dintre norocosi. Sper sa
privim partea plina a paharului, mai ales ca vor veni meciuri si cu intermediare, si pana la urma nu trebuie
sa ne facem calcule, pentru ca mai e mult pana departe. Nu vad de ce ar fi o revansa, sunt la Vointa Sibiu
si ma intereseaza prezentul si viitorul, nicidecum trecutul. Sincer, cred ca e bine ca sunt mai multe echipe
angrenate in lupta pentru evitarea retrogradarii, deoarece prefer sa cred ca se va duce o lupta numai pe
teren. Nimeni nu isi va permite sa faca jocuri de culise ", a spus Postolache.
  
  CSU Vointa si Sportul studentesc se intalnesc duminica, 25 martie, de la ora 15.00, pe Stadionul
"Municipal ".
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