EXCLUSIV. Codoban a revenit la antrenamente. Cine s-a pregătit
separat!
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După aproximativ trei săptămâni Claudiu Codoban s-a antrenat din nou normal alături de
colegii săi.

FC Universitatea Craiova se pregătește în aceste zile pentru ultimul meci din campionatul Ligii
III. Vineri, de la ora 18:00, la Severin, alb-albaștrii vor juca împotriva celor de la Flacăra Moreni.
Această dispută prilejuiește și meciul de retragere din activitate a lui Mădălin Ciucă. Ediție.ro a
aflat că Adrian Filip, antrenorul principal al Științei, are o problemă de lot și pentru acest meci.
Dacă Codoban a reușit să se antreneze în cele din urmă normal alături de colegii săi, după ce a
avut în ultimele trei săptămâni probleme la inghinali, nu același lucru îl putem spune despre
Perez. Cu o zi înainte de partida de la Domnești, mijlocașul columbian a acuzat dureri la
ureche, fiind lăsat acasă la Craiova, iar în ultimele zile acesta s-a pregătit separat. Însă, cu toate
că a reușit să se antreneze normal abia de joi, totuși este de urmărit dacă Codoban o să prindă
lotul de 18 pentru meciul cu Flacăra Moreni.
Teoretic, în cazul în care nu i se va prelungi contractul cu Știința, deoarece îi expiră împrumutul
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de la Hermannstadt, Radu Cristiu se va afla la ultimul său joc în tricoul alb-albaștrilor. Totodată
este de urmărit și ce o să se întâmple din campionatul viitor cu juniorii din lotul Științei, deoarece
unii dintre ei nu au confirmat și este greu de crezut că vor rămâne toți de la vară la FCU.
Aceștia sunt Mario Enache, Chindriș, Kovari, Negru, Moț, Zimța, Tănase și Cristiu.

PROGRAMUL ETAPEI 30
24 MAI
Alexandria-Sporting Roșiori, ora 18:00
FC Universitatea Craiova-Flacăra Moreni,ora 18:00
Turris-Hermannstadt 2, ora 18:00

25 MAI
Pucioasa-Bascov, ora 18:00
Astra 2-Filiași, ora 18:00
Horezu, CSU 2, ora 18:00
Voluntari 2-Domnești, ora 18:00
Brașov-Bradu, ora 18:00
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