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FC Universitatea Craiova a înregistrat prima victorie în cantonamentul din Austria.

Știința se află în era lui Eugen Trică, iar acest lucru a început să se vadă și în viața echipei de zi
cu zi. Alb-albaștrii sunt de o săptămână în cantonamentul din Austria, iar luni seară FCU a
învins SV Spittal cu scorul de 2-0. Golurile oltenilor au fost reușite de Bălan din 11 metri, min 40
și Suciu, min 59.
Partida a fost una disputată încă din primele minute ale jocului, atunci când Stoenac ar fi putut
să deschidă scorul. Ulterior Bălan și Răducanu au avut și ei câteva oprtunități de a marca, dar
nici Tănase nu a fost mai norocos. Însă, după pauză Eugen Trică a făcut câteva schimbări, iar
juniorul Tudor s-a făcut remarcat prin jocul său exact de pe postul de fundaș stânga. Acesta i-a
luat locul pe teren lui Luică.
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Însă. momentul cel mai important al jocului cu Spittal s-a consemnat după golul din 11 metri
reușit de Bălan. Atacantul Științei a venit la banca de rezerve și a luat un tricou de la un
membru din staff, pe care se putea citi un mesaj pentru Mogoșanu. Antrenorul Eugen Trică, dar
și elevii săi au aplaudat gestul fotbalistului formației FC Universitatea Craiova.
"Mogo
Suntem alături de tine, Superman!"

Primul 11 al lui FC Universitatea Craiova
4-2-3-1
Chindriș-Negru, Dănănae, Gugu, Luică - Tănase, Pop-Raicea, Stoenac, Răducanu -Bălan
Au mai jucat: Mario Enache, Tudor, Zimța, Moț, Codoban, Kovari, Zanfir
Nu au fost opriți în lot: Boția, Avram, Dragu
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