EXCLUSIV. "FCU trebuie să înceapă foarte bine în campionat, dacă
vrea să promoveze!"
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Aurică Țicleanu consideră că Știința trebuie să înceapă foarte bine campionatul Ligii 2.

Fostul mare fotbalist al Universității Craiova, Aurică Țicleanu, 61 de ani, a dezvăluit
pentru Ediție.ro că așteaptă cu mare interes și startul lui FC Universitatea Craiova în Liga doua
pentru a vedea la ce nivel sunt băieții lui Nicolo Napoli.
"Suporterii trebuie să fie în continuare lângă echipă, indiferent de situație. Adrian Mititelu
investește foarte mulți bani, iar eu cred că el știe cel mai bine care este situația de la
echipă. Nu este ușor să bagi bani, bani și iar bani, după ce ai trecut prin atâtea. Evident
că toată lumea își dorește promovarea, dar această promovare o să vină prin multă
muncă, nu bătând din palme. Nimeni nu are o baghetă magică. Eu aștept cu mare interes
debutul lui FC Universtatea Craiova în Liga 2, deoarece după două-trei jocuri îmi voi da
sema cam la ce nivel sunt băieții.
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Dar, neapărtat jucătorii trebuie să înceapă foarte bine acest campionat. Trebuie să lege
două-trei meciuri bune și o să vedeți că lucrurile se vor așeza. Respectul tuturor
adversarilor îi vei căpta prin jocul prestat de tine, nu neapărat prin brandul tău. Eu îl știu
bine și pe Napoli, iar Universitatea Craiova a jucat cel mai bun fotbal al său cu Nicolo la
echipă. Nu uitați jocul din trecut cu CFR Cluj, dar și pe cel cu Dinamo, atunci când Florin
Costea a demonstrat tuturor că este un mare jucător. Antrenorul Universității era tot
Nicolo Napoli.
Am văzut că s-a făcut destule transferuri, iar jucătorii care au venit la Universitatea
trebuie să aducă un plus la echipă față de ceea ce s-a jucat și s-a întâmplat în Liga 3, la
Liga 2 lucrurile se vor schimba total", a spus Țicleanu.
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