
În timp ce Gaz Metan Mediaş luptă pentru primul loc în Playout, FC Hermannstadt este cu un picior în Liga 2

   Fanii fotbalului din Sibiu au fost răsfăţaţi in acest sezon al Ligii 1 deoarece 2 din cele 14 formaţii din
competiţie erau din judeţ. Dacă Gaz Metan Mediaş este o prezenţă constantă in prima Ligă in acest
mileniu, FC Hermanstadt este pentru prima dată in scurta sa istorie (a fost infiinţată in 2015) pe prima
scenă fotbalistică a Romaniei.  

   Mediaşul era, la un moment dat, in cărţi pentru calificarea in Playoff-ul Ligii 1. Parcursul slab din
ultima parte a sezonului regulat (1 victorie şi 5 remize in ultimele 12 meciuri) a făcut ca Gazul să intre in
playout cu 16 puncte, la fel ca Dinamo Bucureşti şi Hermanstadt, cele trei ocupand poziţiile 9-11.
Antrenorul Edi Iordănescu a reuşit să regleze mecanismele echipei şi, deşi i-a pierdut pierdut in iarnă pe
Carlos Fortes şi Iulian Cristea, a găsit soluţii pentru a obţine rezultate care să indepărteze orice emoţii
privind retrogradarea.  

   Mediaşul va juca astăzi cu FC Voluntari, in ultimul meci al etapei a 12-a din playout şi, cu o victorie, ar
putea urca pe primul loc, la egalitate de puncte cu Dinamo. Primul loc nu aduce recompense sportive, dar
va garanta mai mulţi bani din drepturile de televizare. in oferta de pariuri online a agenţiei Casa Pariurilor
, Gaz Metan are prima şansă să obţină cele 3 puncte, cota pentru victoria sa fiind de 2.10, in timp ce
oaspeţii au cota 3.80.  

   in ultimele două runde, medieşenii vor juca cu Dunărea Călăraşi (d) şi Concordia Chiajna (a).
Concordia este retrogradată matematic in eşalonul secund, in timp ce Dunărea Călăraşi este implicată,
alături de Voluntari şi Hemanstadt, in lupta pentru evitarea celui de-al doilea loc retrogradabil. Cu o
victorie la Călăraşi, Gazul şi-ar facilita obţinerea primului loc, dar şi-ar ajuta şi vecinii de la Sibiu.  

   Aceştia sunt pe penultimul loc in clasamentul ligii 1, la un singur punct de locul de baraj, ocupat de
Dunărea, şi la 3 puncte de Voluntari. in ultimele două runde sibienii vor juca cu Voluntari in deplasare şi
cu Dunărea Călăraşi pe propriul teren. Pe langă ajutorul pe care l-ar putea primi de la Gaz Metan, echipă
care va juca cu două dintre contracandidate, formaţia antrenată de Vasile Miriuţă este obligată să caştige
ambele meciuri pentru a avea şanse reale la locul de baraj, unde ar putea intalni pe U Cluj sau Petrolul
Ploieşti, echipe de tradiţie din fotbalul romanesc.  

   Deşi s-a incercat luarea unor măsuri care să revitalizeze echipa, inclusiv cooptarea in echipa de
conducere a fostului preşedinte de la CFR Cluj, Iuliu Mureşan, rezultatele s-au lăsat aşteptate. Jucătorii şi
staff-ul tehnic au invocat ca principal motiv al parcursului slab faptul că meciurile de acasă s-au disputat
la Piteşti. Totuşi, in cele 3 meciuri disputate de la revenirea pe Municipalul din Sibiu, elevii lui Miriuţă au
inscris un singur gol, in victoria cu Concordia Chiajna.  

   Calculele privind salvarea de la retrogradare sunt destul de complicate. Voluntariul poate scăpa de orice
griji dacă ar invinge pe Hermannstadt in runda următoare. Totuşi, cel mai probabil, disputa se va duce
pană in ultima clipă.
   
      

   Clasamentul in zona retrogradării:  

   11. FC Voluntari, 27 de puncte, golaveraj 12-11  

   12. Dunărea Călăraşi, 25 de puncte, golaveraj 7-15  
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   13. FC Hermannstadt, 24 de puncte, golaveraj 6-16  

   14 Concordia Chiajna, 16 puncte, golaveraj 12-19.  

   Programul echipelor implicate:  

   FC Voluntari:     
    -      

     Gaz Metan Mediaş (d)      
    -      

     Hermannstadt (a)      
    -      

     Dinamo Bucureşti (d).     
  

   Dunărea Călăraşi:     
    -      

     Gaz Metan Mediaş (a)      
    -      

     Hermanstadt (d).     
  

   FC Hermannstadt:     
    -      

     FC Voluntari (d)      
    -      

     Dunărea Călăraşi (a)     
  

Cuvinte cheie: FC Hermanstadt  Gaz Metan Medias
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