
Rapid a spart gheata de sub Pietricica
Dupa ce contributia formatiilor romanesti la spectacolul fotbalistic de pe continent a luat sfarsit,
sportul-rege autohton se intoarce in Divizia A. La Alba Iulia, Dinamo n-a mai repetat partida excelenta
din compania gruparii ruse Saprtak Moscova, evoluand totusi suficient de bine pentru a-si asigura, la
limita ce-i drept, cele trei puncte. In pofida unui debut ofensiv, ceea ce ar fi trebuit sa fie preambulul
sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei, s-a transformat intr-o infrangere pentru Apulum. Punctul
culminant al meciului s-a consemnat in minutul 21, cand Maier a ratat un penalty, 13 minute mai tarziu,
Danciulescu inscriind golul victoriei. La Piatra Neamt, proverbiala rezistenta a elevilor lui Viorel Hizo a
fost invinsa, ieri, de Rapid. Mai intai, Sabin Ilie (29) a deschis scorul, pentru ca nemtenii sa egaleze din
peanlty (38). La reluare, capitanul Ziyati (79) a izbutit golul primei victorii din deplasare a giulestenilor,
la cateva minute dupa eliminarea lui Costel Ilie, autorul golului amfitrionilor. Sambata, ?bancarii s-au
impus, pe teren propriu, in fata bacuanilor. Scor final, 2-1. Jocul elevilor lui Cosmin Olaroiu n-a convins
insa in Parcul cu platani. Din contra, moldavii au deschis scorul rapid prin Ciocoiu, dupa numai trei
minute de la start. Pana la pauza, initiativa s-a mentinut de partea oaspetilor insa, pe fondul unei retrageri
deliberate in aparare, bancarii au egalat in chiar ultimul minut al primului mitan. Autor, Caramarin, din
lovitura libera. Finalmente, bucurestenii s-au impus in extremis, Savu, in ultimele minute, aducand trei
puncte extrem de importante pe ultima suta de metri a turului de campionat. La Oradea, Farul a
inregistrat o infrangere usturatoare. Bihorenii au incheiat conturile inca din primele 25 de minute de joc,
Vrajitoarea (13), Marginean (23) si Stan (25) eliminand orice emotii pentru formatia nou-promovata pe
prima scena. Acelasi Stan a stabilit scorul pauzei, 4-0, in partea a doua fiecare echipa a mai inscris o data
prin Lungan (89) si, respectiv, Lungu (83). Vineri, Poli AEK Timisoara a evoluat, in fata Petrolului,
pentru prima data la lumina reflectoarelor. In fata a 35.000 de spectatori, banatenii au invins la limita, cu
scorul de 2-1. Dupa 25 de minute de asteptare, Ciprian Prodan a inscris primul gol al Timisoarei, Buia, la
cinci minute de la pauza, semnand desprinderea. Doua minute mai tarziu, petrolistii au ripostat prin
Negoita, fara a influenta insa deznodamantul partidei.
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