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FC Universitatea Craiova va disputa vineri, de la ora 14.00, partida cu Viitorul Dăești.

Eugen Trică este convins că nu îl va aștepta un meci ușor cu Dăești, iar în ultimele zile a
pregătit partida respectivă cu gândul doar la victorie. Ediție.ro vă informează că joi alb-albaștrii
vor efectua doar un singur antrenament, cel care va avea loc după-amiază.
Ulterior, Eugen Trică își va stabili lotul de 18 jucători pentru partida cu Viitorul Dăeși, urmând să
îi aleagă pe aceștia din cei 26 de jucători valizi ai Științei. Spre seară, delegația lui FC
Universitatea Craiova va pleca la Vâlcea, acolo unde leii din Bănie vor înopta. Singurii jucători ai
lui FCU cu probleme medicale sunt cei doi portari ai Științei, Sorin Mogoșanu și Mario Enache.
Căpitanul Ovidiu Dănănae, 34 de ani, a fost recuperat, iar în ultimele zile fostul internațional s-a
antrenat normal alături de colegii săi. Acesta a declarat într-un interviu pentru Ediție.ro că doar
Eugen Trică va stabili dacă el va juca sau nu împotriva celor de la Viitorul Dăeși. La meciul de
vineri, joc care va începe de la ora 14:00, și se va disputa la 5 kilometri de Vâlcea, va face
deplasarea și Peluza Sud 97. În această partidă este așteptată și prezența lui Florin Costea pe
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teren, cel care acum îmbracă tricoul echipei Viitorul Dăeși.
Florin Costea a marcat în acest campionat 10 goluri pentru Dăeși, iar în etapa trecută fostul
decar al Științei a obținut un penalty și a înscris un gol împotriva celor de la Filiași, scor 3-3.
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