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Experiența cu titularizarea lui Claudiu Chindris în poartea alb-albaștrilor nu a dat roade în
acest campionat.

FC Universitatea Craiova are în acest moment în lot trei portari, Claudiu Chindriș, 19 ani, Sorin
Mogoșanu, 26 de ani și Mario Enache,15 ani. Însă forțați de regula celor trei juniori pe care
Știința trebuie să îi trimită obligatoriu pe teren în primul "11" conducerea lui FC U a optat să
meargă în turul campionatului pe mâna lui Claudiu Chindriș. Însă cum evoluțiile acestuia au fost
ezitante încă din prima parte a sezonului, în retur staff-ul tehnic a decis să apeleze la serviicile
probabil celui mai sacrificat jucător din tabăra oltenilor, Sorin Mogoșanu.
Mogo se află la Știința încă din Liga 4, atunci când se bătea pentru titularizare cu fostul căpitan
Andrei Preda. Însă, când în Liga 3 portarul de 26 de ani era îndreptățit să apere titular, totuși sa decis sacrificarea acestuia în tur, deoarece s-a ales să să meargă în poartă pe mâna unui
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junior. Dar în retur, când staff-ul tehnic a hotărât înceapă cu Mogoșanu titular, din păcate acesta
s-a accidentat la meciul cu Brașov și a fost nevoit să își bage mâna în ghips.
Astfel că, între buturi a revenit din nou Chindriș, dar evoluțiile acestuia tot nu au dat încredere
echipei. Din păcate la partida cu formația secundă a celeilalte echipe din oraș portarul în vârstă
de 19 ani a avut o evoluție catastrofală și a greșit la toate cele trei goluri marcate de elevii lui
Bon. Însă, după acest meci, deși își revenise după problemele medicale, nu s-a mai apelat la
Mogoșanu, deoarece nu s-a dorit o recidivă a accidentării acestuia și s-a decis să se meargă pe
mâna lui Mario Enache pentru a îl urmări la lucru și pe mezinul lotului oltenilor în vârstă de 15
ani.
Însă Ediție.ro a aflat că de la vară Sorin Mogoșanu are toate șansele să intre din nou titular în
poarta Științei chiar dacă în ultimele meciuri el nu a mai prins nici măcar lotul de 18. Dar totuși
mai este de urmărit și ce componență finală va avea lotul de portari al lui FC Universitatea
Craiova pentru campionatul următor.
Sorin Mogoșanu mai are contract un cu gruparea alb-albaștrilor încă un an.
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