CS OTOPENI - FOTBAL

Revenirea la spectacol

După egalul nedrept de la Constanța, CS Otopeni urma să întâlnească pe Dinamo II pe propriul
teren. Partida părea să fie una ușoară, însă aparențele înșeală și în fotbal. Întărită cu șapte
fotbaliști aduși de la echipa mare, Dinamo s-a văzut și cu un om în plus la finalul primei reprize,
după eliminarea lui Răvoiu. Otopeniul a demonstrat însă că are caracter. În inferioritate, trupa
lui Viorel Ion s-a năpustit spre poarta oaspeților, a trecut și peste șocul ratării unui penalty de
către Pălimaru și a înscris în final golul victoriei prin golgheterul echipei noastre.
Ceea ce trebuia să devină continuitate, s-a transformat însă în coșmar. Deplasarea de la
Clinceni, pentru meciul cu ACS Buftea, privind clasamentul, părea un marș triumfal. Cu toate
acestea, CS Otopeni s-a întors acasă înfrântă, în urma unui meci extrem de slab și pierdut după
două greșeli individuale și stupide. Scuza celor șapte titulari absenți nu stătea în picioare, în
condițiile în care nimeni nu este titular de drept.
Degringolada părea să continue și în partida de acasă cu Chindia Târgoviște pentru că, în
minutul 3, oaspeții deschideau scorul. Însă, Otopeniul este o cu totul altă echipă atunci când
strânge din dinți și turează motoarele la maxim. Dedu a așezat mingea la vinclu, Bardu a
inventat un asist pentru Dumitrescu după un tiki-taka barcelonez, pentru ca spre final Pălimaru
să le reamintească tuturor că este golgheterul Seriei.
Întrebarea din gândurile tuturor era ce se va întâmpla la Slobozia în fața unei formații care
plecase în tur cu o remiză din Otopeni. Doar că, în urbea ialomițeană, emoțiile au lipsit în
totalitate de-a lungul celor 90 de minute. Dedu și Pălimarul s-au distrat cu apărarea Unirii chiar
în startul partidei și ultimul a marcat un gol suficient pentru victorie. În schimb, partida a fost
dominată de la un capăt la altul de băieții noștri care s-au întrecut în ratări și au căutat în
permanență fotbalul spectacol.
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Clubul Sportiv Otopeni organizează selecție
la fotbal pentru copii născuți între anii 1999-2007.
Cei interesați sunt rugați să ne contacteze
la numerele de telefon:
0726 904 220 / 0762 687 817
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