EXCLUSIV. Stoenac se antrenează normal. Doi fotbaliști sunt
incerți pentru meciul cu Deva!
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FC Universitatea Craiova va juca vineri, la Deva, de la ora 15:00.

Știința a început de luni pregătirea meciului cu Deva, cel care se va disputa vineri, în deplasare,
de la ora 15:00. Eugen Trică se poate baza la acest meci pe unul dintre cei mai buni fotbaliști ai
săi, Marian Stoenac.
Ediție.ro vă informează că mijlocașul în vârstă de 26 de ani și-a revenit după accidentarea
suferită în timpul partidei cu U Cluj din Cupa României, atunci când a suferit o contractură
musculară și a trebuit să fie schimbat. Acesta s-a antrenat normal alături de colegii săi și este
apt pentru partida oltenilor din deplasare.
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Dar, Eugen Trică nu știe sigur dacă se poate baza la acest joc pe Roberto Bodea și Robert
Răducanu. Cei doi jucători ai lui FCU sunt răciți și astfel au devenit incerți pentru meciul de la
Deva. În schimb, Claudiu Codoban este suspendat, după ce a fost eliminat în timpul partidei cu
Gloria Cermei. La disputa de la Deva mai mult ca sigur Peluza Sud 97 va face deplasarea, iar în
zilele următoare veți afla mai multe detalii de pe pagina de facebook a uneia dintre cele mai
puternice galerii din România.
La rândul său, căpitanul Ovidiu Dănănae, 34 de ani, își continuă recuperarea după ruptura
suferită la gambă în timpul partidei cu Universitatea Cluj din 16-zecimile Cupei României și a
devenit indisponibil o lună.

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

