SPORT

Pagina a VIII-a

23 Octombrie 2015

VIZITA “BĂTRÂNEI DOAMNE”...
CS Glogovăț 2013 - UTA-BD II Șiria 2-3 (0-0)
Jucătorii noștri au dat o replică foarte bună unei echipe care a marcat golul victoriei abia în prelungiri
În meciul de sâmbătă, 17
octombrie, de la Baza Sportivă Vladimirescu, meritul
pentru cele cinci goluri marcate le revine ambelor echipe, care au făcut față cu
brio unei suprafețe de joc
puternic afectate de ploile
care au căzut în săptămâna
premergătoare meciului.
După o repriză “albă”, în
care a ieșit în evidență mai
degrabă arbitrul Ionuț Nicoraș (cel care ne-a “mâncat”
meciul de la Cermei, când a
validat un gol din ofsaid!),
acesta a trecut cu vederea
unele faulturi ale oaspeților
în apropierea porții lui Stanciu, meciul se reia pe fondul

la aproximativ 18 metri de
poarta lui Ciornei. Arbitrul
nu arată fluierul, semn că
execuția loviturii libere se
poate face oricând, gazdele
erau ocupate cu formarea
zidului, iar D. Copil (58) trimite mingea, cu boltă, peste
zid, portarul Ciornei este
surprins de traiectoria mingii, se dezechilibrează în
încercarea de a o respinge
cu piciorul și îi imprimă un
efect ciudat, care o trimite
direct în plasă: 1-1!
Din fericire, de pe banca
gazdelor, Călin Dehelean,
Cristian Man și Florin Arhilie
(staff-ul tehnic al echipei) își
încurajează elevii, iar aceștia

Scorul era nedrept, mai
ales dacă ținem cont de
efortul fizic făcut de băieții
lui Călin Dehelean și de atacurile continue la poarta lui
Stanciu, dar iată cum o
greșeală de preluare a mingii poate duce la primirea
unui gol stupid. Chiar și așa,
gazdele nu depun armele
(mai erau minute bune de
joc) și construiesc un alt
atac spre poarta oaspeților,
punând, în același timp, și
accentul pe apărare, pentru
evitarea oricăror surprize.
Cu șase minute înainte de
final, la un atac construit cu
migală de gazde, mingea
ajunge la Ruja (84), acesta

În timp ce jucătorii de la CS Glogovăț 2013 (tricouri roșii) exultă după golul marcat
de Ruja (în centrul imaginii), care a făcut ca scorul să devină 2-2, pe fețele
arădenilor de la UTA-BD II se poate citi dezamăgirea

înrăutățirii vremii, în partea
secundă, când jucătorii au
trebuit să îndure trei reprize
de ploaie torențială. Gazdele
pornesc în trombă și deschid
scorul prin Edy Vîrtaci
(48), care a finalizat o acțiune colectivă de atac, printrun șut puternic din interiorul
careului, făcând inutil efortul
lui Stanciu de a bloca balonul: 1-0.
După gol, meciul se echilibrează, dar băieții lui Călin
Dehelean, acum mai liniștiți
după golul marcat, construiesc atacuri la poarta oaspeților, rămase fără rezultat.
Și cum se întâmplă deseori
în fotbal, pe fondul dominării gazdelor, la un contraatac
al oaspeților se comite fault

Dacă ce în prima repriză au beneficiat de vreme o frumoasă, în partea a doua a meciului
jucătorii au trebuit să îndure trei reprize de ploaie torențială, care au pus la grea încercare
eforturile acestora de a controla mingea, așa cum se vede și în această imagine

se lansează pe stânga, pătrunde în careu și trimite
mingea pe sub Stanciu, ieșit
la blocaj: 2-2. În sfârșit,
scorul reflecta în mod corespunzător realitatea de pe
teren, deși o victorie a echipei noastre era mai de dorit.
Și meciul se apropie de
nefericitul deznodămând din
prelungirile dictate de Ionuț
Nicoraș. Astfel că la o fază
care nu anunța nimic, gazdele îl pierd din vedere pe
D. Copil (90+2), acesta
păcălește apărarea gazdelor,
pătrunde în careu pe dreapta și îl învinge pe Ciornei, cu
un șut plasat: 2-3! Deznădejde maximă pe banca
gazdelor și în rândul specta-

torilor prezenți la meci! Ce
se mai putea face, în secundele rămase?
Dar iată că gazdele, fără
să depună armele, beneficiază de o lovitură liberă de la
aproximativ 30 de metri de
poarta arădenilor, iar în timpul în care atacanții se plasează în careul oaspeților, la
primire, Mărculescu se apropie de minge și șutează
puternic, dar fără adresă, iar
mingea trece mult pe lângă
poarta oaspeților!
Colegii lui Mărculescu se
uită la acesta, fără să le vină
să creadă că a putut irosi în
acest mod o ultimă șansă de
egalare, mai ales că nu el
trebuia să execute acea lovi-

tură liberă! Dar nu mai era
nimic de făcut, oaspeții repun mingea în joc de la 6
metri, iar după câteva secunde, Ionuț Nicoraș fluieră
finalul meciului.
Victorie a oaspeților, după
un meci în care ambele echipe merită felicitări pentru
spectacolul arătat în partea
a doua a jocului, în ciuda
vremii total potrivnice pentru un meci de fotbal! Au
jucat pentru CS Glogovăț
2013: Ciornei - Gherman
(Mărculescu, 74), Banilievici,
Stavilă, Hrizea - Neag, Al.
Arhilie (Bobeiciuc, 66), Coșa
(B. Rusz, 80) - Ardelean
(Magdi, 61), Ruja, E. Vîrtaci.
CLAUDIU IACOB

pornesc, din nou, în lupta
pentru marcarea celui de-al
doilea gol. Însă, pe fondul
declanșării reprizelor de
ploaie torențială, mingea le
joacă feste jucătorilor, fiind
dese momentele în care
“obiectul de joc” se oprea în
băltoacele de pe suprafața
de joc și acolo rămânea,
parcă înțepenită!
Cu 12 minute înainte de
final, la o minge pierdută de
gazde la centrul terenului,
Murakami (78) o recuperează și pornește în trombă
spre poarta gazdelor, trece
în viteză pe lângă fundași,
pătrunde în careu și de la 14
metri îl execută pe Ciornei
cu un șut plasat, la colțul
lung: 1-2.
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