Fostul goalkeeper al Științei: "Universitatea Craiova adevărată este
echipa din Liga 2!"
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Florin Spînu l-a adus antrenor cu portarii la Filiași pe Răzvan Stanca

Florin Spînu, președintele formației Filiași are gânduri mari cu echipa sa, după ce a decis să nu
îi mai prelungească contractul antrenorului, Nae Constantin. Rămași în Liga a treia, după
înghețarea campiontului, filieșenii au hotărât să îl aducă tehnician principal pe Mario Găman.
Ediție.ro vă informează că Florin Spânu a ajuns la un acord pentru preluarea postului de
antrenor cu portarii la Filiași cu fostul goalkeeper al Universității Craiova, Răzvan Stanca.
„Contractul meu la Filiași nu îl văd ca pe o nouă provocare pentru mine, deoarece eu încă
sunt nou în această meserie. O voi lua pas cu pas. Am mai lucrat cu Dică la FC Argeș, iar
acum sunt la FRF, acolo unde antrenez la grupele U 15 și U 17. Când aceste loturi vor
avea acțiuni eu voi merge la ele. La Filiași voi lucra doar câte două zile pe săptămână,
plus ziua meciului.
Am văzut că din seria celor de la Filiași a promovat FCU. Eu nu am jucat la echipa lui
Ediție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF

Fostul goalkeeper al Științei: "Universitatea Craiova adevărată este
echipa din Liga 2!"
Categorie: Știri FCU Publicat: Marți, 07 Iulie 2020 23:50 Scris de Dan Bratu Accesări: 5270
Mititelu. Eu am jucat la Universitatea Craiova. Pentru mine echipa promovată în Liga 2
este adevărata Universitatea Craiova, așa cum spun că FCSB este Steaua adevărată.
Chiar azi am vorbit cu domnul Mititelu. Are portari de perspectivă la echipă. Îl știu pe
Robert Popa, dar și de Mario Enache am auzit lucruri bune. Mă bucur că Adrian Mititelu a
luat-o din nou de la zero, deoarece acest om a investit foarte mulți bani în fotbal și era
păcat să nu o mai facă. Le urez multă baftă în Liga 2", a spus Stanca.
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