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Marius Sumudica le cere sacrificiu jucatorilor la
meciul cu Dinamo
Antrenorul Marius Sumudica a declarat, astazi, intr-o conferinta de presa, ca
meciul cu Dinamo, din etapa a 21-a a Ligii 1, este "de o importanta aparte
pentru obiectivul formatiei Rapid" si le-a cerut jucatorilor sai "sa se
autodepaseasca si sa-si dea viata pentru echipa".
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"Urmeaza un joc cu Dinamo de o importanta aparte pentru obiectivul nostru, calificarea intr-o
cupa europeana", a explicat Sumudica, dupa care a continuat: "O echipa Dinamo cu care ne
luptam pentru acelasi obiectiv, pentru ca atat ei, cat si noi avem putine sanse la titlu. Avem si o
revansa de luat, dupa ce, in tur, am facut o prima repriza extraordinara si am condus cu 2-0, iar
dupa pauza Dinamo a intors meciul si a castigat. Fac un apel public la jucatori pentru prima oara,
am nevoie de ei cu Dinamo sa inteleaga ce inseamna culorile alb si visiniu si ca tricoul Rapidului
atarna foarte greu. Vreau sa se autodepaseasca si sa treaca peste accidentul de la Galati, am
nevoie de ei sa-si dea viata pentru Rapid si pentru public. Daca vor intelege, atunci cu siguranta
vor castiga acest joc. Chiar daca nu putem sa castigam, daca vom avea nesansa, daca se
intampla ceva, eu vreua sa ma uit in ochii lor si sa nu am ce sa le reprosez".
Tehnicianul a adaugat ca este normal ca principalul actionar George Copos sa fie mahnit

dupa meciul cu Otelul, pierdut de Rapid cu scorul de 0-1: "Domnul Copos este patronul,
investeste aici, este normal sa fie mahnit dupa ce s-a intamplat la Galati. Nu vreau sa-l
contrazic, dansul ne plateste si poate face orice fel de apreciere la adresa noastra".
Marius Sumudica a anuntat ca echipa Rapid nu va intra in cantonament inaintea meciului de
sambata, deoarece doreste sa-i "responsabilizeze" pe jucatori: "Rapid nu intra in cantonament
pentru meciul cu Dinamo pentru ca nu mai vreau eu! Nu este o bravura, nu vreau sa se spuna ca
sunt un antrenor modern, pur si simplu vreau sa-i responsabilizez pe jucatori pentru acest joc, sasi dea seama ca nu conteaza unde dorm cu capul pe perna inaintea unui meci. Iar cel care va
gresi, va plati scump! Maine ne antrenam, iar sambata ne intalnim la Pro Rapid inaintea meciului.
Trebuie sa inteleaga ca trebuie sa dea mai mult cu Dinamo. In cantonament nu castigam nimic,
iar in general aceasta decizie se va aplica inaintea fiecarui meci de pe teren propriu".
Meciul Rapid - Dinamo, va avea loc sambata, de la ora 20.00, in etapa a 21-a a Ligii 1.
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Robert Dumitru arbitreaza Rapid - Dinamo
ADRESA: http://crct.ro/ndPn
Presedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram, a
declarat, astazi, ca arbitrul Robert Dumitru, care initial fusese
delegat la partida Victoria Branesti - Steaua, va oficia la meciul
Rapid - Dinamo, contand pentru aceeasi etapaa a 21-a a Ligii
1.

ADRESA: http://crct.ro/ndPx

