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Samuel Zimța a marcat în campionatul trecut șase goluri pentru FC Universitatea
Craiova.

Tânărul jucător al Științei a acordat un interviu pentru Ediție.ro în care a vorbit despre sezonul
încheiat, dar și despre planurile sale de viitor. Zimța este convins că poate să joace în
campionatul următor și mai bine față de cum a făcut-o în primul său an petrecut în tricoul albalbaștrilor.
Sami, a trecut primul tău an în tricoul Științei, cum a fost?
A fost un an greu, primul meu an între profesioniști. A trebuit să treacă puțin timp ca să mă
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acomodez și eu cu fotbalul de la noi. Nu uitați că eu am fost plecat de mic în străinătate. Dar
ușor, ușor am început să prind încredere chiar dacă știu și sunt conștient că pot să arăt mult
mai mult. Am marcat în acest campionat șase goluri pentru FC Universitatea Craiova.
Cu ce ai rămas după acest campionat?
Evident că am rămas cu marele regret că nu am reușit să promovăm în Liga 2. Este păcat că
trebuie să mai stăm încă un an în Liga 3, dar sunt convins că în vara anului viitor vom aunge în
Liga 2. Îmi doresc să fiu sănătos și să pot să îmi ajut echipa cât pot eu de bine.
Cum a fost experiența pe care ai petrecut-o în vestiar alături de fotbaliști cu ștate vechi în
fotbalul românesc precum Ovidiu Dănănae și Mădălin Ciucă?
Evident că cei doi fotbaliști m-au ajutat foarte mult. M-au ajutat și în teren, dar și în afara
acestuia. Dar totuși aș vrea să îi mai menționez și pe Florin Costea, Mihai Dina și Constantin
Grecu. Chiar dacă Florin Costea și Dina nu mai sunt la noi, totuși să știți că și de la ei am avut
de învățat.
Sami, care este poziția ta pe teren unde te simți cel mai bine?
Îmi place să am libertate și să treacă des mingea pe la mine, iar eu cred că randamentul cel mai
bun îl dau în spatele atacantului, dar și in banda stângă. În Italia am jucat chiar și ca mijlocas.
În CV-ul tau apare că ai jucat la loturile de juniori ale României, crezi că din Liga 3 poți să
ajungi din nou la națională?
Primul meu antrenor la lot a fost Sandu Tăbârcă, iar dupa plecarea dansului a venit Florin Bratu
Sper sa fiu chemat din nou la națională, Este o mândrie să joci pentru echipa națională
indiferent că este vorba de juniori sau seniori.
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