
Piturca: \&quot;I-as da echipei nota 10 cu felicitari\&quot;
"I-as da echipei nota 10 cu felicitari. Toti au jucat foarte bine. Ma bucur pentru Marica ca a reusit sa
inscrie. Era foarte important ca el sa reuseasca sa marcheze. A facut un meci extraordinar. De altfel, toti
jucatorii au jucat foarte bine, cel putin din vedere tactic. Jocul nostru s-a schimbat in bine in repriza a
doua, cand am inceput sa jucam dintr-o atingere, cu devieri. Atunci am inceput sa le punem probleme.
Marica parca s-a trezit din pumni, pentru ca in prima repriza s-a sufocat un pic", a spus Piturca. 
  
  Victor Piturca a precizat ca il bucura acest inceput cu succes al preliminariilor CM. "E o echipa
nationala tanara, noua. E un nou inceput. imi doresc un stadion plin cu Andorra, mai ales ca am inceput
cu dreptul campania de calificare. Nu le-am dat nicio sansa jucatorilor estoni. Exact asa am pregatit jocul,
asa mi-am dorit sa ruleze, sa nu le dam nicio sansa. Au avut o singura faza mai periculoasa, in prima
repriza, la o neatentie a lui Goian. A fost totusi o echipa dificila, foarte bine pregatita din punct de vedere
fizic, ati vazut ca Oper facea sprinturi de cate 40-50 de metri in minutul 80. E un inceput cu dreptul care
ma bucura, dar trebuie sa ramanem la fel de concentrati pentru meciul cu Andorra, sa acumulam 6 puncte
si sa privim relaxati viitorul apropiat, unde vom intalni o echipa de gradul 0, Olanda si o echipa de gradul
1, Turcia. Practic, favoritele grupei", a adaugat tehnicianul. 
  
  El a mentionat ca si-ar fi dorit ca Ungaria sa aiba un meci mult mai dificil contra Andorrei, pe care a
invins-o cu scorul de 5-0, in grupa D a preliminariilor CM 2014, din care face parte si Romania. 
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