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FC Universitatea Craiova a surclasat pe Ripensia Timișoara, 4-1

Știința nu a avut timp de pierdut după punctul obținut la Miercurea Ciuc, iar Nicolo Napoli a
trebuit să pregătească cât mai rapid echipa pentru partida cu Ripensia Timișoara. Și antrenorul
italian și-a făcut temele foarte bine. FC Universitatea Craiova a început în sistemul 4-3-3, iar
titularizarea lui Dragoș Albu a fost una dintre surprizele pregătite adversarilor de către
tehnicianul alb-albaștrilor. Apariția lui Diallo pe postul de fundaș dreapta a fost o altă surpriză
pregătită de Napoli.
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Însă Dragoș Albu a profitat din plin de șansa primită de la antrenorul italian al Științei și a
demonstrat pe terenul de la Severin că nu degeaba a fost la Utrecht, iar acum este un jucător
constant convocat la loturile naționale ale României. În minutul 15 al partidei, Albu a preluat un
balon la 22 de metri de poarta Ripensiei, iar după ce a fentat un adversar spre partea stângă, a
prins un trasor senzațional în plasa porții nefericitului Dobre, care lovise înainte și bara
transversală. Tabela s-a făcut 1-0, iar eurogolul mijlocașului Craiovei era abia primul din acest
meci. Ulterior, în mintul 21 Călin Cristea a marcat și el spectaculos din lovitură liberă, iar
Ciolacu, min 38, a stabilit printr-un alt eurogol scorul primei reprize, 3-0. În primul mitan jucătorii
Ripensiei nici nu au mișcat în front, încercările lor de presing fiind blocate de leii din Bănie încă
de la începutul jocului.
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După pauză, Nicolo Napoli nu a decis retragerea în defensivă și chiar dacă a schimbat sistemul
din 4-3-3 în 4-1-4-1, Zimța, intrat pe gazon în locul lui Albu, min 55, scapă pe partea dreapta și
îi pasează perfect lui Ciolacu. Fostul atacant al Rapidului a dus scorul, în minutul 62, la 4-0 și i-a
mulțumit ulterior lui Zimța pentru faptul că a fost altruist la faza respectivă. Însă, în minutul 81 al
partidei, arbitrul central al jocului, Cătălin Buși decide să își intre și el în rol. Acesta a acordat
corect lovitură de la 11 metri pentru Ripensia, Tudor Călin a marcat, însă nu i-a dat corect
cartonașul galben lui Diakite, iar acest lucru l-a costat enorm pe fundașul central al Științei, în
minutul 85. Longelinul jucător al Universității a primit al doilea cartonaș galben, ulterior pe cel
roșu, după ce a faultat în postură de ultim apărător. La faza primului său cartonaș galben
încasat, cel care faultase fusese Anghelina.
Însă, până la final nu s-a mai întâmplat nimic notabil pe tabelă, doar că tactic Napoli a fost
nevoit să schimbe din nou așezarea în teren a elevilor săi. Raicea a fost retras fundaș dreapta,
Jeremy a fost mutat fundaș central lângă Gugu, iar Negru a trecut fundaș stînga.
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După ce a acumulat patru puncte în primele două etape ale Ligii a doua, Știința se pregătește
acum pentru partida cu Dunărea Călărași.

FC Universitatea Craiova: Popa – Diallo (Negru 79′), Gugu (cpt.), Diakite, Huyghebaert –
Anghelina, Albu (Zimța 55′), Cristea – Ciolacu, Bălan (Raicea 55′), Răducanu
Rezerve neutilizate: Mogoșanu – Gîț, Pop, Al Munteanu, Blidar, Vl. Munteanu
Antrenor: Nicolo Napoli
Eliminat: Diakite 85′ (cumul de cartonașe galbene)
Ripensia: Dobre – Macrițchii, Țieranu (Sîrbu 46′), Burdeț, Gladun (Maric 79′) – Călin,
Neagu (Stoi 68′) – Urvanțev (Tudorache 46′), Sokovic ( Ene 46′), Popovici (cpt.)
Rezerve neutlizate: Mociu – Neacșu, Golda, Vasluian
Antrenor: Cosmin Petrescu
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