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Discursul lui Mircea Lucescu dupa infrangerea
la limita cu Barcelona din Champions League
Dinamo Kiev a cedat din nou la limita impotriva Barcelona (0-1), dupa un
meci in care formatia din Ucraina a avut ocazii importante de a marca. La
finalul duelului, Mircea Lucescu a tras concluziile si a vorbit despre un salt
calitativ facut de elevii sai, scrie HotNews.
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Aici poti vedea un rezumat al partidei dintre Dinamo Kiev si FC Barcelona.

Ce spune Mircea Lucescu dupa doua esecuri la limita cu Barcelona

Tehnicianul roman a explicat unde s-a facut diferenta in dubla cu catalanii, dar s-a declarat in
acelasi timp multumit de saltul calitativ facut de elevii sai de la un meci la altul in Champions
League.
"Am avut situatii foarte bune astazi (n.r. marti). Nu am marcat inca pentru ca toate cele 3 echipe
(Bayern, Barcelona, Benfica) sunt mai bune decat noi. Aceasta echipa nu a vazut Liga
Campionilor timp de 5 ani.

Dar e o buna lectie pentru jucatorii nostri. Reusim sa marcam in campionatul nostru si nu reusim
aici. Avem grupe foarte grele, am avut si anul trecut, la fel ca acum" -Mircea Lucescu.
"Ne-a lipsit curajul in primul meci. Ne-am aparat cu exactitate. I-am impiedicat sa isi puna in
valoare calitatile individuale.
Acum, fundasii nostri centrali nu au mai jucat la intamplare. Este foarte important pentru cineva
de varsta lor. Vad o crestere din punct de vedere profesional.
Cred ca ei au jucat foarte bine, au facut cel mai bun meci al lor din faza grupelor.
Gonzalez, Gavi, Ansu Fati si Eric Garcia sunt jucatori ai viitorului.
Cred ca Barcelona va merge mai departe din aceasta grupa. Este important pentru tinerii jucatori.
Au luptat cu totii in aceasta seara", a completat tehnicianul roman.
Grupa E
Bayern Munchen vsBenfica Lisabona 5-2
Au marcat: Lewandowski '26, '61, 84, Gnabry '32, Sane '49 / Morato '38, Nunez '74
Dinamo Kiev vs FC Barcelona 0-1
A marcat: Fati '70
Meciul a fost arbitrat de Ovidiu Hategan.
Clasament:
1. Bayern Munchen (17-2 golaveraj) 12 puncte
2. FC Barcelona (2-6) 6
3. Benfica Lisabona (5-9) 4
4. Dinamo Kiev (0-7) 1.
Champions League: Mircea Lucescu, invins de FC Barcelona / Cristiano Ronaldo o
salveaza pe Manchester United (Rezultatele serii)
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