Ondaan i-a liniștit pe "lupii galbeni!" Petrolul - FC Universitatea
Craiova, 0-1!
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FC Universitatea Craiova a eliminat Petrolul din 16-imile Cupei României.

FC Universitatea Craiova avea neapărat nevoie de o victorie pentru moral, iar aceasta a venit
tocmai în fața unei rivale din fotbalul românesc. Însă, cu toate acestea, Adi Mutu a început
meciul din Cupa României cu Petrolul și cu gândul la partida de la Botoșani și a decis să
menajeze câțiva titulari pentru acest joc. Huyghebaert și Bușu au făcut pentru prima dat
pereche pe partea stângă, iar Vieira și Compagno au făcut pereche în atac.
Însă, duelul meciului a fost Negru-Măzărache, cei doi jucători oferind publicului o luptă aprigă pe
gazon. În prima repriză bătălia s-a dat la mijlocul terenului, acolo unde Asamoah a fost
metronomul alb-albaștrilor. Micuțul mijlocaș al Științei a încercat să coordoneze foarte bine
fazele de atac ale Craiovei, dar a recuperat și foarte multe mingii.
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După pauză experiența jucătorilor Științei și-a spus până la urmă cuvântul, iar leii din Bănie au
făcut o fază de gol ca la manual. Dintr-o singură atingere, mingea a ajuns din propriul teren al
"juveților" tocmai în careul oaspeților, acolo unde Compagno i-a așezat-o cu latul lui Ondaan, iar
acesta a șutat cu stîngul tot din prima și l-a învins pe Avram, min 52. Merită consemnat și
aportul de pe teren al lui Compagno, cel care s-a bătut cu fundașii ploieșteni în foarte multe
dueluri. Nu trebuie să uităm nici de duelul din tribune, acolo unde ultrașii din Peluza Sud 97 i-au
lăsat pe „prietenii„ din Peluza Latină să mai bage o fisă. Poate la anul vor câștiga și ei cu
Știința, dacă vor ajunge după cinci ani în Liga 1, că în tribune este în continuare tare greu.

Petrolul: R. Avram – Alb. Olaru (cpt.), Huja, V. Lică, Ant. Manolache – Seto,
M. Chindriș – Saim Tudor (Mih. Constantinescu 65′), Vajushi (Buia 85′),
Măzărache (M. Bratu 76′) – Jarovic
Rezerve neutilizate: Al. Radu – Tucaliuc, Sil. Pană, A. Oprea, Andr. Rus
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Antrenor: Nicolae Constantin

”FC Universitatea Craiova: Rob. Popa – R. Negru, Paramatti, Diallo (cpt.),
Huyghebaert – Ondaan (Dr. Albu 73′), Asamoah, Van Durmen, Bușu (Gajic
73′) – Compagno, Hugo Vieira (Cl. Bălan 81′)
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