Adrian Mititelu jr a anunţat încă trei transferuri, după ce Adi Mutu a
cerut întăriri!
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Adrian Mititelu jr a anunţat că marţi mai vine un mijlocaş lateral, iar ulterior sosesc şi
încă doi atacanţi.

Adrian Mititelu jr a vorbit după partida cu Hajduk Split, scor 1-2, despre transferurile pe care
FCU le mai pregăteşte, după ce Adi Mutu a cerut întăriri. Patronul Ştiinţei s-a arătat mulţumit de
evoluţia alb-albaştrilor, ţinând cont că nu este încă încheiată campania de achiziţii.
"A fost un joc bun, am jucat împotriva locului 4 din Croația. Am condus până în minutul
80. Chiar îmi place cum se mișcă echipa. Am avut doar o săptămână de pregătire fizică,
ne mișcăm chiar ok. Asamoah este un jucător bun, să vedem cum va evolua în Liga 1. O
să mai vină 3-4 jucători și atunci vom avea un lot complet și competitiv. Cu siguranță o
să vină, sunt negocieri intense de o lună. Nu e ușor să luăm jucători buni din Europa.
Marţi vine un mijlocaş lateral cu experienţă, apoi doi atacanţi. Mi-a plăcut de portarul ăsta
austriac (n.r. Armin Gremsl), acum să vedem. Mai sunt câteva meciuri amicale. În timpul
meciului am discutat și cu tata, cu anumiți impresari. Le-am transmis cum a evoluat
echipa. Tata e ok, este puternic. a spus Adrian Mititelu, după eșecul cu Hajduk Split.
Ediție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF

Adrian Mititelu jr a anunţat încă trei transferuri, după ce Adi Mutu a
cerut întăriri!
Categorie: Știri FCU Publicat: Marți, 29 Iunie 2021 10:50 Scris de Dan Bratu Accesări:
21652

Adi Mutu: "Avem nevoie de transferuri!"

Adi Mutu a vorbit şi el la rândul său despre partida cu Hajduk şi a mărturisit că după doar cinci
zile de pregătire este totuşi mulţumit de cum s-au comportat elevii săi. "Ţinând cont că avem
doar cinci yile de pregătire şi un lot restrâns, sunt mulţumit de băieţi. Pentru mine este ca
şi cum am fi câştigat. 5 băieţi au evoluat 90 de minute pentru că nu avem soluţii.

Trebuie să vedem ce jucători mai aducem și unde vom mai lucra tactic, pentru a fi
pregătiți la începerea campionatului. N-am avut emoții, eram concentrat la joc, să-mi dau
seama unde trebuie să mai lucrăm. Trebuie să muncim și pe plan fizic.
Asamoah a jucat foarte bine, mi-a plăcut. Și Kovacic mi-a plăcut, și Machado. Ei au doar
câteva zile cu noi. Sunt mulțumit de cum decurg lucrurile. Avem nevoie de transferuri, e
clar, pentru a putea face un sezon bun ne trebuie un lot consistent. Am înțeles că zilele
următoare mai vin 2-3 jucători, sunt cei pe care eu i-am văzut și mi-au plăcut”, a declarat
Mutu.
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