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FC Universitatea Craiova are în spatele ei doar o singură echipă cu 28 de puncte.

Știința domină autoritar seria a patra din Liga a treia, 41 de puncte, însă oltenii nu mai au în
spate două formații cu 28 de puncte. Motivul? Totul s-a întâmplat după o decizie luată de
Comisia de Disciplină şi Etică a Federaţiei Române de Fotbal cu privire la derby-ul arădean
dintre Chişineu Criş şi Gloria Lunca Teuz Cermei. Scorul meciului din cadrul etapei a 12-a, a
fost egal, 1-1, însă gazdele l-au folosit pe Adrian Piţ în stare de suspendare (cumul de
cartonase galbene) şi au pierdut ulterior meciul la ”masa verde”.
Cu două puncte în plus, Cermeiul ajunge în aceste momente la 20 de puncte şi urca un loc în
clasament, de pe 11 pe 10, depăşind Dăeştiul fostului jucător al Universității Craiova, Florin
Costea.
„Echipa mea nu are nicio treabă cu această decizie. Dacă Federaţia Română de Fotbal sa autosesizat, îmi pare rău pentru cei din Criş, pentru că numai cine nu munceşte, nu
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greşeşte. I se poate întâmpla oricui, repet, nu ştiu dacă o iau ca pe o bucurie, deşi – într
adevăr – punctele pe noi ne ajută mult”, a spus Flavius Moisa, antrenorul cermeianilor pentru
Sport Arad.
Astfel că, acum Lipova are 28 de puncte, ocupând poziția a doua iar pe locul trei se află
Chișineu Criș 27 de puncte. Cu toate acestea Știința, lider autoritar, 41 de puncte, își vede în
continuare de treaba ei și se concentrează doar la meciurile pe care elevii lui Trică le vor
disputa în retur.
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