Europa League : Victorie de SENZATIE pentru FCSB, 1-0 cu LAZIO Roma
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FCSB a învins puternica formaţie italiană Lazio Roma cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe
Arena Naţională din Bucureşti, în prima manşă a şaisprezecimilor de finală ale Europa
League la fotbal. Acest succes de prestigiu al roş-albaştrilor a fost adus de golul marcat
de atacantul francez Harlem Gnohere (29).

FCSB jucase 13 meciuri cu echipele italiene şi nu câştigase niciodată până acum, marcând
într-unul singur, 3-3 cu Napoli pe teren propriu, în ediţia 2010/11 a grupelor Europa League. În
cele 13 partide anterioare, opt au fost înfrângeri, inclusiv un 0-4 cu AC Milan în finala Cupei
Campionilor Europeni din 1989. Lazio a ajuns la cinci meciuri consecutive în toate competiţiile
fără victorie (trei eşecuri în Serie A şi un egal în Cupa Italiei).

Harlem Gnohere a fost eroul steliștilor, marcând singurul gol al partidei, în minutul 30. Vârful
francez a vorbit despre meci și a lăudat publicul de pe Arena Națională.

"Victoria este importantă. A fost un succes colectiv. Am venit după două meciuri în care nu ma
jucat și e bine că am marcat. Este foarte important că am câștigat. Peste o săptămână trebuie
să fim într-o formă foarte bună. Mă bucur că am marcat. În mod normal, când scap singur cu
portarul, dau gol. Sper să mai fac asta și să ne calificăm.Dică a pregătit foarte bine meciul. O să
fie bine și la retur, nu îmi e frică de nimeni. Trebuie să ne calificăm. Atmosfera de azi a fost
fantastică, fabuloasă", a spus Gnohere la TV Telekom Sport.

Gigi Becali a vorbit despre meciul cu italienii și l-a lăudat pe Dragoș Nedelcu, jucător pe care îl
criticase în începutul acestui an. Patronul FCSB a declarat că echipa roș-albastră are prima
șansă la calificarea în optimile Europa League.

"E bucurie mare! Speranțe aveam și știam că putem marca. Nu credeam că puteam domina
așa și să stăm foarte mult în terenul lor. În minutul 90 eram în terenul lor, făceam pressing.
Budescu nu a fost în forma lui bună, în apele lui, chiar dacă a pasă de gol. Trebuia să
marcheze la acea fază.Mi-au plăcut Nedelcu, fundașii centrali și Man. Bine, putem spune toată
echipa. Vlad ne-a salvat. Dar dacă e să remarc pe cineva, acela e Nedelcu. În seara asta,
Gnohere și-a demonstrat cu adevărat valoarea. E cel mai bun meci al nostru. Acum cred în
calificare. Mă gândeam că sunt mai buni ca noi, dar nu e așa.
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Luați jocul și vedeți că am fost mereu primii la minge. Am avut șansă doar la ratarea lui
Caceres. Atât. Toți jucătorii s-au dăruit. Nu e nicio problemă că nu e Pintilii. Cred că avem prima
șansă la calificare pentru că putem marca gol și acolo", a spus Gigi Becali la TV Digi Sport.

Simone Inzaghi: FCSB nu merita sa castige jocul din aceasta seara, dar merita felicitati
"Am avut ghinion, singurul lucru care nu s-a intamplat astazi a fost faptul ca nu am inscris. Din
fericire insa mai este partida retur si daca vom juca la fel sunt sigur ca ne vom califica. E un
moment de criza doar in ceea ce priveste rezultatele, pentru ca echipa joaca bine. Sunt
increzator ca vor veni si rezultatele si asa trebuie sa fie si jucatorii. La gol nu trebuia sa facem
greselile pe care le-am facut, dar in fotbal se mai intampla. Speram ca saptamana viitoare sa
ne facem suporterii fericiti. Ne asteptam la jocul FCSB, pentru ca evolua pe teren propriu, si
chiar daca nu meritau sa castige jocul din aceasta seara, merita felicitati. Au jucatori valorosi,
Gnohere a facut un joc foarte bun si ne-a deranjat mult", a declarat Simone Inzaghi,
antrenorul celor de la Lazio.

Florin Tănase, căpitanul lui FCSB, are mare încredere în propria echipă după victoria din prima
manșă a 16-imilor Europa League cu Lazio, scor 1-0.

"Mă bucur că n-am primit gol. Avem prima șansă la calificare. Le mulțumim oamenilor că au
venit din toate părțile țării. Cu așa atmosferă să tot joci. Lazio are jucători foarte valoroși, dar nu
e o echipă de speriat. E o echipă pe care o poți elimina cu atenție pe Olimpico.

Trebuie să jucăm ca astăzi, să fim uniți. După acest meci și Vlad are un moral foarte bun. Eu
am crezut în acest meci. Trebuie să ne amintim că Lazio n-a câștigat niciun campionat în ultimii
ani. Atmosfera cred că va fi foarte frumoasă în Italia, dar suntem obișnuiți", a declarat Florin
Tănase la Pro X

Andrei Vlad, portarul criticat în ultima vreme, spune că oamenii care nu l-au apreciat i-au dat
mai multă putere să revină pe gazon și să lupte pentru postul de titular.

"Suntem foarte bucuroși că am obținut un rezultat ca acesta. Trebuie să mergem la Roma și să
facem un meci mare. Sunt foarte fericit că am reușit să trec peste perioada grea. Le mulțumesc
celor care m-au criticat pentru că mi-au dat foarte multă încredere în mine să revin. N-am trăit
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niciodată un meci într-o asemenea atmosferă.

Au fost multe meciuri bune pe care o să mi le amintesc când mă voi lăsa de fotbal. Nu mă supăr
pe poreclele pe care le-am primit de la Budescu. El îmi spune Ceaușescu, domnul Becali îmi
zice Messi al portarilor", a adăugat Andrei Vlad

Infiintata in 1900, Lazio a castigat de doua ori Serie A (1974 si 2000), de sase ori Cupa Italiei
(1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013) si de patru ori SuperCupa Italiei (sezoanele 1998/1999,
2000/2001, 2009/2010, 2017/2018). Pe plan international, echipa a castigat Cupa Cupelor si
Supercupa Europei in 1999 si a jucat finala Cupei UEFA in 1998.

Rezultatele inregistrate de cele doua formatii in faza grupelor:
FCSB a incheiat pe locul doi in Grupa G, cu 10 puncte. Golaveraj: 9-7
FCSB - Plzen 3-0
Lugano - FCSB 1-2
Hapoel Beer Sheva - FCSB 1-2
FCSB - Hapoel Beer Sheva 1-1
Viktoria Plzen - FCSB 2-0
FCSB - Lugano 1-2
Lazio a incheiat pe primul loc Grupa K, cu 13 puncte. Golaveraj: 12-7
Vitesse - Lazio 2-3
Lazio - Waregem 2-0
Nice - Lazio 1-3
Lazio - Nice 1-0
Lazio - Vitesse 1-1
Waregem - Lazio 3-2
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