Incep amicalele tari

Pentru echipa de fotbal CS Municipal,
În prima jumătate a acestei luni, fotbaliștii de la CS Municipal au
efectuat cea mai dificilă perioadă din această pauză competițională. Elevii lui
Costel Pană și Dumitru Teleșpan au fost la Băile Herculane, unde au stat zece zile
și au pus accentul pe antrenamentele fizice. „Fotbaliștii au avut parte de condiții
bune de pregătire, cazare și masă și au mers pe mâna tehnicianului principal, cel
care nu dorise ca perioada montană să se facă în una din stațiunile din județ”, a
declarat „secundul” Teleșpan. În această săptămână, la stadionul Zăvoi s-au derulat
antrenamente tehnice, urmând multe partide amicale, în care cei trei antrenori (al
treilea este Gabi Mangalagiu) încearcă să găsească o formulă de start, înainte de
debutul campionatului din luna august.
două victorii cu divizionare C
La finalul cantonamentului de la Băile Herculane, fotbaliștii de la CS
Municipal au susținut și două partide amicale. În prima dintre ele, elevii lui Pană
au trecut la limită, scor 1 0, de Alprom Slatina (divizionară C). Tehnicianul
vâlcean a fost nevoit să folosească o echipă de start improvizată: Pampea – Dumitru,
Bier, Cumpănașu, Cercel – Raicu, Robiecek, Murineanu, Lepădatu – Budean, Melcea. În
partea a doua a meciului a fost schimbat întreg lotul și a jucat chiar și

tehnicianul secund, Mitică Teleșpan, pe postul care l-a consacrat acum câțiva ani
buni, fundaș dreapta. În această partidă nu au putut fi folosiți Alin Savu și Ovidiu
Ciortan (ușor accidentați), dar nici Dumitru Stanca. Acesta din urmă a suferit o
entorsă în timpul antrenamentelor fizice și va sta în afara gazonului timp de două
săptămâni. În meciul al doilea, CSM a întâlnit o altă echipă care activează în
Divizia C – CFR Timișoara (antrenată de reputatul Ioan Sdrobiș). Acesta a fost
meciul atacantului Ovidiu Ciortan, care a reușit „tripla”. Costel Pană l-a menajat
și de această dată pe Alin Savu și a folosit sistemul de joc care îi place cel mai
mult (4-4-2), așa cum procedase și în cazul întâlnirii cu Alprom. S-au jucat două
reprize a câte 50 de minute, cele două combatante având voie la un număr nelimitat
de schimbări. Antrenorii Costel Pană și Mitică Teleșpan au aliniat următoarea
formulă de start: Pampea, Dumitru (Mocioacă ), Bier, Cumpănașu, Cercel (Dandea),
Robicek (Iordache), Raicu (Kalvin), Murineanu, Lepădatu (Pârvu), Melcea (Budean),
Ciortan. Golurile formației noastre au fost marcate de Ciortan în minutele 13,45 și
72, iar pentru CFR Timișoara a marcat Gaju. Antrenorul Costel Pană s-a arătat
mulțumit de evoluția formației noastre, remarcând o creștere calitativă o jocului
Față de partida disputată în compania lui Alprom Slatina, precum și de randamentul
dat de juniorii aflați în pregătire cu echipa.
Misiune triplă pentru „Manga”
La Herculane a ajuns și cel de-al treilea antrenor al CSM-ului, Gabriel
Mangalagiu, care va avea o sarcină triplă la gruparea din Zăvoi: antrenor secund,
antrenorul principal la divizionara D care va fi „satelit” și coordonator al
Centrului de copii și juniori. Zilele acestea, Mangalagiu va afla care va fi lotul
cu care va încerca promovarea în Divizia C cu „echipa satelit”.
Seria meciurilor amicale dificile începe astăzi, pe teren propriu, cu o partidă
dificilă. Astfel, CSM va evolua în fața unei echipe cu pretenții din primul eșalon,
FC Argeș Pitești. Meciul „vedetă” al verii, când se va face și prezentarea oficială
a lotului, va avea loc în compania unei formații din Grecia. Un alt meci important
se va derula în data de 30 iulie (în cadrul Zilelor Imnului Naționale), când
vâlcenii vor înfrunta FC Beckescsaba.
Se încearcă noi achiziții
Situația fundașului Daniel Bilia, transferat de CSM de la UM Timișoara,
rămâne în continuare incertă. Din păcate, Bilia nu a reușit să treacă testul medical
și este suspect de hepatită de tip B. El a plecat din cantonamentul de la Herculane
și este în aceste zile la Timișoara, acasă, pentru a reface analizele. În cazul în
care nu va avea vești bune pentru CSM, contractul lui Daniel Bilia se reziliază
automat, pentru că el are stipulată o clauză conform că reia trebuie să fie apt din
punct de vedere medical.
Săptămâna aceasta este decisivă pentru CS Municipal, din punct de vedere al formă
rii lotului pentru sezonul următor al Diviziei B. Conducerea clubului face eforturi
pentru aducerea a încă 2-3 jucă tori pentru acoperirea posturilor rămase deficitare.
Astfel, nu este exclus ca și de la Sportul Studențesc să ajungă în Zăvoi câțiva
fotbaliști tineri, pe care tehnicianul Pană îi cunoaște bine.

