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FC Universitatea Craiova va întâlni vineri, de la ora 14:00, pe Viitorul Dăești.

Gabriel Mangalagiu, antrenorul formației Viitorul Dăești, a vorbit pentru Ediție.ro despre partida
dintre Viitorul Dăești și FC Univeristatea Craiova. Acesta a spus că Florin Costea o să fie trimis
mai mult ca sigur din primul minut pe teren împotriva Științei.
Domnule Mangalagiu, ce așteptări aveți de la meciul împotriva Științei?
Este clar că întâlnim cea mai puternică echipă din serie, formație care beneficiează de cele mai
bune condiiți de pregătire. Nu întâmplător Craiova este pe locul 1. Patronul Adrian Mititelu le
oferă jucătorilor săi condiții excelente, iar fotbaliștii săi nu au voie să nu își îndeplinească
obiectivul. Însă, vă anunț încă de pe acum că noi ne vom vinde scump pielea în acest meci.
Îl aveți la echipă pe Florin Costea, ce statut are el la echipa dumneavoastră?
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Florin Costea, deși este jucător special, totuși să știți că nu are un statut special la echipă. Nu
am avut nicio problemă cu el și îmi vine zi de zi la antrenamente. Să știți că uneori se mai
antrenează cu noi și Mihai Costea. Nu știu care este la această oră situația contractuală a lui
Mihai, dar îl primesc cu mare plăcere și pe el la antrenamente.
Pentru Florin Costea în mod sigur o să fie un meci special, joacă împotriva echipei sale
de suflet, ați discutat cu el?
Florin este un fotbalist profesionist și nu am discutat, dar nici nu o să discut în mod special cu el
despre acest meci. Sunt sigur că Florin va intra pe teren doar cu gândul să își facă datoria. M-a
ajutat foarte mut în acest campionat. A înscris câteva goluri, iar la meciul de la Filiași mi-a
obținut un 11 metri și a dat un gol. În mod sigur el o să fie aplaudat și de suporterii Craiovei.
Florin a făcut multe pentru FC Univeristatea Craiova, dar acum trebuie să fie înțeles. El trebuie
să își facă datoria pentru echipa unde este legitimat.
De FC Universitatea Craiova ce ne puteți spune?
E clar că noi cei de la Dăești nu suntem la nivelul Craiovei, dar v-am spus că și așa tot o să ne
vindem scump pielea. Noi suntem pe locul 9, iar băieții lui Trică sunt pe locul 1. Noi nu am avut
posibilitățile domnului Mititelu de transferuri. Dacă vă uitați cu atenție pe lotul nostru, atunci o să
vedeți că singurul nostru transfer este doar Florin Costea. În rest, în acest tur de campionat am
jucat doar cu fotbaliștii cu care am promovat din Liga 4.
Putea mai mult Viitorul Dăești în acest campionat?
Absolut! Însă avem mari probleme în apărare și sunt sigur că Trică a observat acest lucru,
deoarece am văzut că a fost la meciul nostu, de la Filiași, cu domnii Săceanu și Pușcaș. Dar
chiar și așa, sunt singur că meciul dintre noi și Craiova o să fie unul frumos, iar suporterii
Craiovei vor avea asigurat locul lor în stadion.
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