EXCLUSIV. Patru probleme de lot înainte de meciul cu Astra 2! Ce
s-a întâmplat cu Răducanu!
Categorie: Știri UCV Publicat: Joi, 11 Aprilie 2019 15:15 Scris de Daniel Vlad Accesări:
961
Adrian Filip a definitivat lotul de 18 pentru partida cu Astra 2, joc care se va disputa vineri de la
ora 17:00.

În acest sezon aproape meci de meci oltenii au avut probleme cu accidentările. Astfel că, Adrian
Filip, antrenorul principal al Științei, nu a fost scutit de acest lucru nici înainte de partida din
deplasare cu Astra 2.
Ediție.ro a aflat că pentru jocul cu Astra 2, tehnicianul, Adrian Filip nu se poate baza pe
Mogoșanu, Grecu și Alex Avram. La rândul său, nici Mădălin Ciucă nu este oprit nici el în lotul
de 18, deși acesta nu are nici o problemă medicală. Însă căpitanului Științei i-a fost oprit
carnetul de joc după partida cu Turris Măgurele în urma incidentelor cu Eric Lincar.
La rândul său, Marius Avram, cel care a acuzat și el niște probleme medicale a fost oprit până
la urmă în lotul de 18, dar Filip va lua decizia finală în legătură cu utilizarea acestuia în primul
"11" chiar în ziua meciului.
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Însă, în lotul de 18 pentru partida cu Astra 2 o să facă parte și Robert Răducanu. În această
săptămână atacantul Științei le-a tot semnalat conducătorilor echipei din Bănie că are niște
amețeli, după ce s-ar fi lovit la cap în timpul partidei cu Alexandria. Însă, după ce staff-ul albalbaștrilor l-a trimis să efectueze joi seară un RMN, medicii au constatat că acesta nu are nimic
la cap.
PROGRAMUL ETAPEI 23
Hermannstadt 2 -Pucioasa, ora 17:00
CSU 2- Flacăra Moreni, ora 17:00
Filiași- Atletic Bradu, ora 17:00
Astra 2 - FC Universitatea Craiova, ora 17:00
Alexandria - Turris Măgurele, ora 17.00
Sporting Roșiori - Viitorul Domnești, ora 17:00
Unirea Bascov- Brașov, ora 17.00
Flacăra Horezu- FC Voluntari 2,ora 17.00

Ediție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

