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Fostul fotbalist al Universității Craiova, Ionuț Luțu, 43 de ani, este sigur că Eugen Trică o
să facă treabă bună la FCU.
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Ionuț Luțu nu a uitat de vremurile în care juca la Universitatea Craiova alături de Eugen Trică și
este convins că fostul său coleg își va pune amprenta și ca antrenor pe tot ce înseamnă
prezentul, dar și viitorul lui FC Universitatea Craiova. Ce poreclit Hagiluțu a mărturisit pentru
Ediție.ro nu a uitat nici că Adrian Mititelu i-a întins pe final de carieră o mână de ajutor și i-a dat
din nou posibilitatea să joace în Liga 1 la Universitatea Craiova.
"Mă bucur foarte mult pentru faptul că Adrian Mititelu l-a ales pe Eugen Trică. Pot să vă
spun că de această dată Adrian chiar a fost foarte inspirat. Și o să vedeți voi că am
dreptate. Toți cei care iubiți Universitatea Craiova și ne-ați iubit pe mine și pe Trică ca
fotbaliști, atunci vă rog să aveți încredere și în antrenorul Eugen Trică.
Dacă nici Tricanu nu este crescut în spiritul Universității și nu știe cum se mănâncă
fotbalul pe pâine în Bănie, atunci cine? Vreau să îi salut pe această cale pe toți suporterii
Științei, dar nu în ultimul rând pe băieții din Peluza Sud 97. Mulți dintre ei m-au prins și pe
mine la Știința, iar dacă voi avea posibilitatea sau o să mă aflu prin zona unde FCU o să
joace prin Liga 3, să fiți siguri că voi merge la meci să încurajez echipa, mai ales că acum
este acolo fratele meu Eugen Trică. Îl știu bine pe Eugen și știu cât de mult își dorește să
facă performanță și ca antrenor.
Dar nu am cum să uit nici faptul că Adrian Mititelu mi-a întins o mână de ajutor și mi-a dat
posibilitatea să joc pe final de carieră din nou la Universitatea Craiova. Să fiți siguri că
Eugen Trică o să readucă Știința în Liga 1", a spus Luțu.
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