FCSB a câștigat în Elveția, 2-1 cu FC Lugano, în Europa League
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Echipa de fotbal FCSB a învins formația elvețiană FC Lugano cu scorul de 2-1 (0-1), joi
seara, pe Luzern Arena din Lucerna, în Grupa G a Europa League. ''Roș-albaștrii'' s-au
impus prin golurile marcate de Constantin Budescu (58) și Junior Morais (64), respectiv
Mattia Bottani (14), la capătul unui meci cu două reprize complet diferite.

FCSB a făcut o primă jumătate de meci foarte slabă, dar și-a revenit după pauză și a reușit să
întoarcă scorul. După pauză Constantin Budescu (58) și Junior Morais (64) au adus-o pe FCSB
în avantaj și au semnat prima victorie a FCSB-ului în deplasare în grupele Europa League după
5 ani.

Gigi Becali a afirmat că se așteaptă ca FCSB să se califice în primăvara europeană, după ce
formația antrenată de Nicolae Dică a câștigat în deplasare cu Lugano și are 6 puncte după
primele două meciuri în grupele Europa League.
Patronul FCSB-ului a adăugat că își dorește ca în sezonul următor să se califice în grupele Ligii
Campionilor, unde vrea să aibă PSG ca adversar.

"Acum e bucuria că luăm coeficient și bani. Dar e mai mare bucuria cu Dinamo. Eu cred că am
întâlnit un adversar mai slab decât Dinamo, doar că în seara asta în prima repriză nu am jucat
fotbal. Eu trec asta pe seama oboselii. Important e că am câștigat, bani, glorie. I-am remarcat
pe Man, Teixeira, Budescu. Niță n-a avut ce apăra. Când remarci portarul înseamnă că nu dai
valoare echipei. Pentru mine nu contează portarul. O să vedeți portar de 18 ani, mai bun ca
Donnarumma.

E de mers în primăvară din grupa asta. Mă interesează banii pe care îi iau și coeficientul care
ne duce în urnele superioare valoric. Eu sunt deja în euforia de aseară (n.r. Liga Campionilor).
Numai la Messi și Neymar mă uit. Vreau să fim partenerii lor, să fim cu ei în grupe. La anul
vreau PSG în grupe", a spus Gigi Becali la TV Digi Sport.

"Junior Morais parcă era aerian. Benzar parcă nu a mai fost Benzar. Ovidiu Popescu a fost
depășit, probabil obosit după meciul cu Dinamo. Man ne-a câștigat meciul azi" a mai declarat
Gigi Becali, la PRO X.
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FCSB, care a venit în Țara Cantoanelor fără trei titulari, Marko Momcilovic, Denis Alibec și
Dragoș Nedelcu, a obținut prima sa victorie în Elveția, după patru egaluri și două eșecuri.
Echipa lui Nicolae Dică e lider în Grupa G, cu șase puncte după două etape, iar în etapa a treia
va juca tot în deplasare, cu formația israeliană Hapoel Beer Sheva, pe 19 octombrie.

Clasamentul grupei G

1. FCSB

5-1

6p

2. Plzen

3-4

3p

3. Beer Sheva

3-4

3p

4. Lugano

2-4

0p
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