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Nu, nu mi-am propus sa « plagiez » autobiografia lui Bear Grylls, pur si simplu mi-a placut titlul
ei si mi-am zis ca s-ar potrivi cu ceea ce s-a intamplat in seara asta pe « Ilie Oana ».Si mi-a mai
placut ceva, ideea clara care razbate din aceasta carte : totul e posibil atunci cand crezi.Si
Petrolul credea in sansa ei, inaintea meciului cu FCSB, era normal sa fie asa, ramanea sa
vedem daca inceputul returului coincidea si cu inceputul urcusului in clasament.

PRIMA REPRIZA – Ambele echipe incearca sa se adapteze rapid gazonului care pune
serioase probleme de circulatie,control si posesie a balonului pentru toti cei 22 de jucatori,
tancul se descurca cel mai bine, ca doar are senile, asa ca Tamuz(13) strapunge defensiva
oaspetilor debarasandu-se linistit de Varela si Tosca, ramane singur cu Nita si suteaza
incredibil de prost refuzandu-ne un 1-0 care ar fi declansat nebunia in tribune,pacat.Acelasi
Tamuz(20), lansat de Marinescu, croseteaza nitel la marginea careului dar finalizarea se duce
sus,sus,sus.Tot Petrolul e mai vioi si Ropotan(24), aceleasi mijlocas de travaliu indispensabil
jocului echipei, isi incearca sutul din afara careului dar Nita prinde.Campioana pare si chiar e o
echipa de pluton,baietii din subsolul clasamentului au fost singurii care au contat pana acum,
Zoubir patrunde pe stanga, pasa la acelasi Tamuz(40), un pic, dar insuficient de schimbat in
bine fata de evolutia din meciul anterior, incearca un sut dar mingea se duce aiurea si repriza
se incheie cum a inceput, 0-0.

REPRIZA A DOUA – Debuteaza fara prea mare agitatie la niciuna dintre porti, corner
fecesebist executat pana la Varela(60) care se inalta si loveste cu capul mingea din fata lui
Pecanha care iesise anapoda, mingea se indreapta amenintator spre poarta, acolo este insa
Beta care degajeaza, moment in care se aude fluierul aiuritor(pentru a cata oara ?) al arbitrului
Petrescu care vede un fault inexistent in atac.Tot oaspetii sunt mai periculosi, pe fondul unei
scaderi in joc petroliste si Chipciu(67) suteaza din interiorul careului dar Pecanha e acolo si
respinge.Ne mai trec niste gloante pe la ureche, in aceeasi faza, centrare de manual Popa si
reluare cu capul Chipciu(72) dar Pecanha ramane pe picioare, nu se lasa pacalit si resinge
pana la Hamroun(72) venit din spate care suteaza in fort ape langa din pozitie ultra
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favorabila,uff, am scapat.Se joaca numai la poarta noastra, Hamroun patrunde pana aproape
de tusa, centrare inapoi pana la Chipciu(77) care nu trage din prima si apoi e blocat de Benga.E
clar,n-am contat de loc in repriza asta, intrarea lui Moussa in locul lui Tamuz n-a adus niciun
plus in ofensiva noastra, noroc cu defensiva in care Tudose, cu unele mici ezitari,s-a comportat
in general bine, cu Beta pe dreapta cu mult mai bine decat pe stanga, cu Faug-Porret in
crestere de forma si cu Benga in forma constanta,adica buna.Ultima oportunitate apartine tot
oaspetilor, fara rezultat pe tabela pentru ca Tudose, lasat liber, are un cap care se prelinge pe
langa coltul lung si iese afara, 0-0 scor final.

Un meci cu bune si cu rele, primele mult mai multe.Se vede un plus in joc,parca se mai leaga
ceva fata de ultimele partide jucate.Si parca se mai leaga si altceva,poate mai puternic decat ne
dam seama, e vorba despre relatia dintre suporteri si echipa.Iar atunci, cuvantul « noroi » trece
pe planul doi.Mai raman transpiratia si lacrimile.Hai Petrolule !

CASETA TEHNICA

Petrolul: Pecanha - Beţa (Peteleu 79), Benga, Tudose, Faug-Porret - Bucşa, Ropotan - Zubir,
Marinescu (Nepomuceno 73), Velasco - Tamuz (Moussa 61)
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