Κρίζμαν vs Μοράρ
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018 13:00

Ο Κροάτης επιθετικός του ΠΑΣ και ο Ρουμάνος... ομόλογός του στον Παναιτωλικό,
θα έχουν το Σάββατο... πολύ δουλειά στους «Ζωσιμάδες»

Σε ένα ντέρμπι τα πάντα ενδέχεται να κριθούν με... μισή φάση,αφού ο παράγοντας τακτική
βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και υπάρχει μεγάλος βαθμός σκοπιμότητας. Κάτι ανάλογο είναι
πιθανό να δούμε στους «Ζωσιμάδες», όπου ο ΠΑΣ θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό στη
«μάχη» της Δυτικής Ελλάδας.
Οι Αθανασιάδης και Καμαρά αναζητούν το πρώτο τους γκολ και επειδή στον «Αγιαξ της
Ηπείρου» θα απουσιάσει ο Λεό, ο Κρίζμαν επί του παρόντος προβάλει ως η «βασική» του
επιθετική λύση. Την ίδια στιγμή στα «καναρίνια»... λάμπει το άστρο του Μοράρ και η
«μάχη» των Βαλκάνιων επιθετικών, ίσως «αναδείξει» τον νικητή της αναμέτρησης.
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Ο Κροάτης έχει αγωνιστεί τόσο στην κορυφή, όσο και περιφερειακός και έχει βρει δίχτυα
μία φορά, στον αγώνα του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Βρέθηκε το καλοκαίρι στα Γιάννινα
προερχόμενος από τη Λάρισα και πρόκειται για έναν πολυσύνθετο ποδοσφαιριστή, καθώς
μπορεί να παίξει τόσο «φτερό» σε 4-2-3-1 ή 4-3-3, όσο και μέσα στο «κουτί» σε 3-5-2.
Βγάζει «νεύρο» στο ένα εναντίον ενός, ενώ παρότι δεν τον λες πρώτο μπόι (μόλις 1.78), οι
μισές του τελικές (2/4) είναι με το κεφάλι, δείγμα ότι ξέρει να τοποθετεί σωστά το σώμα
του και να «διαβάζει» τις φάσεις.
Ο Ρουμάνος από την πλευρά του συνεχίζει από πέρσι στο Αγρίνιο και έχει ήδη σημειώσει 4
γκολ, που θα μπορούσαν να ήταν 5, αν ευστοχούσε σε εκτέλεση πέναλτι κόντρα στον
Λεβαδειακό. Ματς στο οποίο «μετατοπίστηκε» από την κορυφή της «κυανοκίτρινης»
επίθεσης και τον είδαμε στα άκρα και περιφερειακό, κάτι που του έδωσε χώρους. Διαθέτει
πολύ καλά πόδια (στο περσινό παιχνίδι των Ιωαννίνων σκόραρε με έναν «κεραυνό» έξω από
την περιοχή του ΠΑΣ και πλάγια) και είναι χαρακτηριστικό πως σχεδόν οι μισές του τελικές
(6/14) είναι έξω από τα αντίπαλα καρέ.
Οι Κρίζμαν και Μοράρ θα είναι το Σάββατο εκ των κύριων εκφραστών των ενεργειών που θα
βγάλουν ΠΑΣ και Παναιτωλικός αντίστοιχα και από τα... κέφια τους, θα εξαρτηθούν πολλά
στη γραμμή κρούσης των ομάδων τους.
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