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Emil Săndoi consideră că Bradley Diallo poate să joace fără probleme la echipele mari
din Liga 1.

FC Universitatea Craiova și-a asigurat în această vară serviciile fundașului central Bradley
Diallo. Acesta nu a mai dorit să își prelungească contractul cu Chindia Târgoviște iar Emil
Săndoi a recunoscut pentru Ediție.ro că îi pare rău că fotbalistul francez a ales să plece de la
echipa antrenată de el.
„Sincer, chiar nu mă așteptam absolut deloc să îl pierdem pe Diallo în vara asta. Însă este
clar că Adrian Mititelu i-a oferit un contract mai mare ca la noi iar FCU a pus mâna pe
unul dintre cei mai bun fundași centrali din România. Și vă spune acest lucru un om care
a fost fundaș central la viața lui. Diallo are un joc aerian foarte bun și este o stâncă în
defensivă. Nu este deloc lent în mișcări și are un plasament foarte bun. Am văzut că a și
marcat în campionat.
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Eu mi-am dorit ca Diallo să rămână la Chindia, avea șansa să joace acum în Liga 1, dar
nu a mai vrut el să stea la noi. Normal că l-am urmărit la FCU, iar acolo el face pereche în
apărare cu un alt jucător pe care eu îl știu foarte bine. L-am avut pe Gugu ca jucător pe la
lotul de tineret, dar și pe la FC Argeș, iar acești doi jucători fac un cuplu de fundași
centrali extrem de bun.

Vă spun foarte sincer că Diallo este unul dintre cei mai buni fundași centrali din România
și ar putea să joace fără nicio problemă la echipele de top din Liga 1. Eu îmi doresc ca
FCU să promoveze în Liga 1. Echipa are un lot echilibrat. Sunt acolo tineri de
perspectivă, dar și cu jucători cu experiență. Dacă se vor mai face și două-trei transferuri
în iarna asta, atunci echipa în mod sigur se va întări. Momentan nu este nimic câștigat și
trebuie multă muncă în perioada următoare", a spus Săndoi.
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