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GALERIE FOTO  ”Casă nouă” pentru o echipă din Liga 1.
Lucrările la stadion, aproape �nalizate
11.10.2019, 12:23

În Moldova, în �eful celor de la Poli Iași, se lucrează de zor la suprafața de joc a
Stadionului ”Emil Alexandrescu”, una care se vrea de ”biliard”, precum cele din
campionatul englezesc. Lucrările la noul gazon sunt aproape de �nalizare, astfel că nu
va mai trece mult timp până când trupa antrenată de către Mihai Teja va putea evolua
iar în fața propriilor fani.

Când va reveni Poli Iași pe stadionul din Copou
”Se montează ultimele rulouri de gazon. Conform planului, până duminică, terenul va �
acoperit complet cu iarbă! Urmează o perioadă în care iarba trebuie să se
înrădăcineze.

Perioadă cuprinsă între 2-4 săptămâni, ce va � stabilită de către specialiștii care au
condus lucrările”, se arată într-un comunicat postat de către o�cialii clubului ieșean, pe
pagina de facebook.

Galerie Foto

Prima partidă pe care gruparea pregătită de Mihai Teja a disputat-o la Botoșani a
fost Politehnica Iași – FC Hermannstadt 0-0. De altfel, tot acolo își va organiza Poli Iași
meciurile de acasă până când va primi acceptul de a reveni în Copou.

Etichete: mihai teja , gazon poli iasi , stadion poli iasi , gazon stadion iasi 

Liga 1: Viitorul - Chindia Târgoviște, ora 20:30, Digi Sport 1

Cupa României: Voluntari - Universitatea Craiova, joi, 21:00, Digi Sport 1
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O nouă metodă de furt de pe card. Cum au
procedat doi ploieșteni ca să sustragă 40
de mii de euro

Doi bărbați din Ploiești au patentat o nouă metodă de
fraudă. Polițiștii spun că este o breșă de...

Vezi ultimele știri

10:09  Ashleigh Barty - Petra Kvitova LIVE
VIDEO (12:30, Digi Sport 2) | Sportiva din...

09:48  "Fără mine, arbitrii ar curăţa
carto�! Niște actori rataţi!" Discurs dur al...

Va câștiga trofeul

Va ajunge în �nală

Va ajunge în semi�nale

Nu trece de grupe

Ce trebuie să știi despre Watchmen,
serialul cu super-eroi pe care îl poți
urmări pe aplicația Digi Online, în
secțiunea HBO GO
Noul serial Watchmen e o adaptare a renumitului
roman gra�c scris de Alan Moore și ilustrat de...

Poli Iași - CFR Cluj 2-1 | "Ei au în lot 3
echipe". Cum și-a motivat Teja jucătorii:
"Le-am spus că nimeni nu ne dă șanse"

Poli Iași - FC Botoșani 0-3. Mihai Teja,
după șapte meciuri fără victorie în Liga
1: "Șapte, opt, nouă... sunt numere!"

Filmul interzis copiilor, cu cele mai mari
încasări din istorie. Deadpool, detronat.
Reacția lui Ryan Reynolds

Simona Halep la Turneul Campioanelor:
Iata ora de start a meciului cu Pliskova

VIDEO  Poli Iași - FC Botoșani 0-3. Cel
mai dur eșec al ieșenilor în derby-ul
Moldovei

S-a a�at de ce a murit "Zombie Boy".
Cauza o�cială a morții, dezvăluită

VIDEO  "Cred că eram lideri autoritari!"
Nemulțumirea lui Mihai Teja, după
Craiova - Poli Iași 1-1

Poliția Română, avertisment important
pentru utilizatorii de Tinder: ”în spatele
unui pro�l atrăgător…”

Business Insider: cel mai bun smartphone
al anului 2019 costa doar 500 de dolari

Vulturi migratori din Rusia au adunat
facturi imense de roaming. Cum au reusit

Tara care nu mai iroseste absolut deloc
mancarea. Cum a reusit

Gazon stadion Poli Iași
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VIDEO / Simona Halep -
Elina Svitolina 5-7, 3-6 |
Campioana de la
Wimbledon a...

Calcule de cali�care |
Cum ajunge Simona
Halep în semi�nalele
Turneului...

Turneul Campioanelor
2019 | Programul complet
și rezultatele. Elina
Svitolina...

EXCLUSIV  Ce a spus
CTP, după partida Simona
Halep - Elina Svitolina.
Motivul pentru care...

"Da, tată, așa este. A venit
băiatul la mine!" După
Coman, Gigi Becali i-a
dat...
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