
Amicale pe Vointa - FC Sibiu a intrat in cantonament
Din 16 si pana in 28 ianuarie, fotbalistii de la FC Sibiu se vor afla in cantonament. Acesta nu se va mai
face in Paltinis, ca de obicei, ci pe plan local.  "Aici la stadion sunt conditii excelente pentru
cantonament. Avem parcul Sub Arini in imediata vecinatate si vom face antrenamente acolo. Nu este
neaparat necesar sa mergem la munte pentru o pregatire buna" , spune noul antrenor al sibienilor, Adi
Vasai. 
  
  Tehnicianul lui FC Sibiu si-a vazut pentru prima oara noii elevi cum se descurca cu mingea, zilele
trecute, cand, pe stadionul “Vointa"  a organizat un meci de verificare. La acest test au fost prezenti
aproape 40 de jucatori, inclusiv cei de la echipa a doua si juniori.  "La antrenamente fizice am avut ocazia
sa-i urmaresc pe parcursul acestei saptamani, acum e timpul sa-i vad si cu mingea ca sa-mi pot face o idee
clara cum sta echipa, ca apoi sa putem face si transferurile de necesare" , a mai afirmat Vasai. Dupa jocul
de pregatire, antrenorul si-a definitivat lotul care va ramane in cantonament. Din cei aproape 40 de
jucatori, tehnicianul sibian a retinut in cantonament doar 23. Pe langa acestia mai sunt, totusi si Pistol,
Codrin si Peperigeanu, fotbalisti care raman in atentia lui Vasai, insa au fost lasati in afara
cantonamentului, pentru a putea merge la scoala. In schimb, pe cei trei nou-veniti, Benga, Simtion si
Manea, Vasai spune ca nu s-a putut edifica dupa un singur joc, asupra calitatilor lor.
  
  Fara amicale “tari" 
  
  Imediat dupa terminarea cantonamentului, FC Sibiu va incepe jocurile de verificare. Pana acum,
gruparea de pe Cibin are programate doar jocuri, insa este posibil sa mai apara cel putin inca doua.
Oficialii sibieni sunt nemultumiti de faptul ca au ratat cinci partide cu adversari puternici. Desi initial erau
programate doua meciuri cu FCM Rm. Valcea, ambele au picat din cauza faptului ca formatia valceana va
pleca in cantonament in strainatate. O alta “dubla"  importanta care nu va mai avea loc este cea cu
Industria Sarmei Campia Turzii, in timp ce cu Unirea Alba Iulia se va desfasura un singur joc, in loc de
doua. “Mai avem doua date libere in pregatire, in care este posibil sa mai perfectam jocuri" , a declarat
organizatorul de
  competitii al lui FC Sibiu, Vasile Armenean. Printre posibilii adversari se numara FC Brasov sau Sparta
Medias.  
  
  Lotul intrat in cantonament:
  
  Portari: Fl. Cotora, Pascal, Parvu. Fundasi: L. Cotora, Dalbea, Iagaru, Buican, Cosma, Goga, Miron,
Visa, Purima. Mijlocasi: Gradinar, Costin, T. Mihail, Stoica, Barbat, Mila, Mamaliga. 
  Atacanti: Marcu, Patru, Fatan, Munteanu.
  
  Programul meciurilor de pregatire:
  
  28 ianuarie: FC Sibiu – Oltchim Rm. Valcea (Divizia C); 31 ianuarie: Oltchim Rm. Valcea – FC Sibiu; 4
februarie: FC Sibiu – Forex Brasov (Divizia B); 8 februarie: Forex Brasov – FC Sibiu; 14 februarie: FC
Sibiu – Corvinul (Divizia B); 18 februarie: Corvinul – FC Sibiu
  23 februarie: FC Sibiu – U Cluj; 25 februarie: U Cluj – FC Sibiu
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