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Florin Stângă, antrenorul formației ASR Brașov, a acceptat să ofere un interviu pentru Ediție.ro.

După ce formația de sub Tâmpa a remizat pe terenul celor de la Turris Măgurele, antrenorul în
vârstă de 40 de ani a vorbit despre lupta la pormovare dintre FCU și echipa lui Dragnea jr, dar și
despre meciul jucat de echipa sa împotriva liderului Ligii III.
Florin, în urmă cu câteva zile Lincar s-a plâns că echipa ta s-a apărat 90 de minute doar
în careul vostru la meciul cu Turris. Tu ce părere ai?
Vreau să spun din start că valoarea celor de la Măgurele era cu mult peste cea a băieților mei.
Linia mea de fund era compusă din copii de 15, 16, 17 și 18 ani. Mijlocașii mei sunt unul de 15,
16 și eu 40 de ani. Ce oare voia domnul Lincar să fac? Să mă duc peste el și să iau șase-șapte
așa cum fac cei de la Domnești? Și mie mi-ar plăcea să fac un joc de posesie, să ies cu
construcție din careul meu, dar nu am astfel de jucători. Nu am avut nici o primă de la niciun
Mititelu așa cum ne strigau spectatorii de prin tribune. Arbitrilor tot așa le strigau. Dacă noi
remizam la Severin cu Craiova sunt convins că nouă tot așa ne se strigau și fanii lui FCU.
Lincar a spus că Turris a avut 19 cornere și o grămadă de ocazii.....
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Dar Lincar v-a spus că în prima repriză noi am scăpat de două ori 1 la 1 cu portarul? Dar v-a
mai spus că în tur, atunci când Turris a câștigat la Brașov cu 1-0, echipa asta care acum e
liderul Ligii III a ieșit o singură dată în prima repriză din terenul lor? În rest au fost pământ de
flori. Asta v-a spus? De ce nu v-a spus aceste lucruri?
Care a fost tactica ta la meciul cu Turris?
Eu am jucat ce am putut eu la Măgurele. Îl înțeleg pe Lincar, îi înțeleg frustarea, dar el oare cum
juca dacă avea pe mână un lot așa cum îl am eu? Vă spun eu că el încerca să joace tot pe
contraatac și să se închidă. Noi, nici pe teren propriu nu jucăm să dominăm, pentru că acești
copii ai mei nu pot să țină ritmul la un astfel de joc timp de 90 de minute. Eu mi-am făcut
calculele ca de prin etapa a șaptea copiii mei să fie capabili să ducă un meci cap-coadă 90 de
minute. Eu nici nu am atacant la echipă. În față joc cu un fundaș central. Fac un bloc compact,
aduc liniile foarte aproape și încerc să mă apar la 50 de metri de poartă ca să am distanța mai
apropiată de portar. Nu doresc să fiu surprins cu mingii aruncate peste apărătorii mei centrali.
Așa au încercat cei de la Turris.
Urmează meciul FCU-Turris. Ați jucat cu ambele echipe în campionat, care vi se pare mai
puternică dintre ele?
Este clar că ambele formații sunt cu mult peste nivelul Ligii III. Personal îmi doresc ca FC
Universitatea Craiova să promoveze în Liga II. Dar revenind la ce m-ați întrebat dumneavoastră,
FCU are clar jucători luați individual mult mai buni ca cei de la Turris, însă Turris arată o
organizare de joc și de echipă mult mai bună. Pe teren Turris mi-a demonstrat că are trasee de
joc mai bune, dar am observat că sunt și disciplinați tactic. La Severin, atunci cînd am jucat
contra Craiovei am observat că jucătorii lor se cam înjurau pe teren și se cam certau între ei.
Simțeam și o oarecare răceală cam din toate punctele de vedere, nu vreau să discut mai multe,
Însă acum sunt sigur că după demiterea lui Napoli lucrurile s-au cam schimbat pe acolo.
Craiova are jucători capabili, care în mod sigur pot să facă diferența cu Turris, iar eu sper că FC
Universitatea Craiova o să câștige.
Cum vedeți meciul de la Severin dintre cele două formații?
Eu sper că cei de la Craiova nu se vor supăra pe mine. Mă cunosc bine cu Mădălin Ciucă și cu
Dănănae. Cu ei am tot fost adversari și ne respectăm, iar cu tine am o discuție deschisă și sper
că nu vor interpreta cei de la Craiova negativ spusele meie. Dar trebuie să fie foarte atenți la
acest meci. Dacă cei de la Știința vor juca cu o organizare bună de echipă, atunci eu sunt sigur
că ei vor învinge.
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Cum crezi că o să abordeze Lincar meciul de la Severin?
Voi credeți că domnul Lincar o să vină la Severin să atace Craiova? Nici vorbă! O să stea la
cutie și o să joace pe contraatac. O să joace la 0-0 și la ce i-o ieși. O să vedeți că am dreptate.
Cu tot respectul pentru Mădălin Ciucă, cel care este un foarte bun fundaș central, dar eu l-as
sfătui, dacă intră pe teren, să nu fie el cel care să îl marcheze pe Voicu. Pe lucrul ăsta o să
mizeze și Lincar. Mădălin nu are meciuri în picioare, vine după o accidentare, iar terenul de la
Severin este destul de mare și de larg. Lincar o să joace cu mingii în spatele lui Mădălin Ciucă,
iar Voicu ăsta are viteză mai mare ca Ciucă și forță destul bună de pătrundere. Nu are o viteză
debordantă dacă pleacă de la distanță, dar are o plecare foarte bună de pe loc. Dacă eu aș fi
antrenorul lor, totuși consider că un Dănanăe este mult mai indicat să stea lângă Voicu. Nu o să
îi meargă lui Voicu cu Dănănae, deoarece Ovidiu este mai ațos, mai iute și se poate ține mai
bine de el. Sau dacă nu, atunci și Marius Avram îl poate marca mult mai bine pe Voicu. Repet,
sper să nu se supere Mădălin Ciucă pe mine, dar eu așa văd lucrurile. Mădălin este un băiat
inteligent și totuși nu cred că o să se supere.
Alte puncte forte ale celor de la Turris ați mai sesizat?
Îi sfătuiesc pe cei de la Craiova să fie foarte atenți la fundașul stânga de la Turris Măgurele.
Urcă foarte mult pe banda stângă, iar mai toate acțiunile lor de atac ei le tot fac pe partea
stângă. De acolo centrează destule mingii către atacanți. În plus trebuie mare atenție și la
mijlocașul dreapta adus de la Alexandria. Este destul de bun.
Puncte slabe ați sesizat la Turris?
Vă repet, eu nu sunt antrenorul Craiovei și nu doresc ca dânșii să se supere pe mine, dar nu aș
juca cu Bălan vârf împins. Aș încerca să joc cu Bălan pe altă poziție și aș aduce pe locul ăsta al
lui Bălan, un atacant gen Răducanu pentru că ambii fundași centrali ai celor de la Turris sunt
destul de lenți. Este o pâine bună de mâncat între cei doi fundași centrali și îi poți face pe
viteză. Este păcat ca cei de la Craiova să nu încerce să îi surprindă așa. Eu nu am avut la
Brașov acest gen de atacanți pentru că îi mâncam la meciul ăsta direct. Eu nu am atacant. Pe
mine la Severin cu FCU m-a surprins Raicea ăla mic. Băiatul ala le-a câștigat meciul celor de la
Craiova. Ne-a omorât cu cursele alea ale lui. El a făcut diferența pe viteză și ne-a ars. Dacă el
nu intra, totuși eu cred că FCU nu ne bătea. Pe Codoban îl blocasem destul de bine pentru că
știam că este un pic mai lent, iar la Răducanu știam că driblează mereu spre dreapta. Chiar leam spus la jucători să fie atenți că și-o face mereu pe acolo.
În concluzie, cine credeți că o să învingă sâmbătă?
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V-am spus mai devreme. Vreau să învingă FC Universitatea Craiova și niciodată să nu spui
niciodată. Numele Stângă a mai adus promovări în Bănie, bine era vorba de Ovidiu, dar și Florin
Stângă poate să ajute într-o zi FC Universitatea Craiova să promoveze. Dar până atunci eu le
urez multă baftă.
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