
BASCHET MASCULIN - Promovare "en fanfare"
Gaz Metan Medias a invins pe Farul Constanta, in ultimul meci al turneului de promovare in divizia A si
merge in primul esalon fara sa fie infranta de vreo echipa  Conducerea clubului promite o prima de
promovare consistenta si un banchet festiv pe masura performantei obtinute de jucatorii medieseni 
Gazistii sunt la prima promovare din istoria echipei.
  
  Gaz Metan Medias a promovat in prima divizie de baschet fara sa aiba probleme majore cu vreuna
dintre contracandidatele in aceasta cursa. Impulsionati din spate de galeria echipei de fotbal, satula si ea,
probabil, de stangaciile pe care jucatorii lui Sabau au dat dovada in acest sezon, formatia fanion de
baschet a orasului de pe Tarnava Mare isi trece in cont cea mai mare performanta din istoria echipei
antrenate de Octavian Şerban. Cu un joc care se apropie de cerintele baschetului din prima divizie, Gaz
Metan asteapta, din toamna, granzii acestui sport, printre care Dinamo, CSU Sibiu si Asesoft Ploiesti.
Conducerea clubului promite intariri majore in lotul echipei, care sa poata intari sperantele la o clasare
onoranta dupa primul sezon in divizia A.
  
  Gaz Metan Medias ? BC Atletic Oradea 92 ? 55 (52-25)
  
  Meci fara istoric in ziua a patra a turneului. Mediesenii aveau nevoie de acest succes pentru a-si asigura
si teoretic promovarea. Echipa lui Octavian Şerban a facut spectacol, putinii spectatori prezenti in Sala
Transilvania din Sibiu, bucurandu-se din plin de alegerea facuta. Sfertul intai consemna un avantaj de
aproape 20 de puncte in favoarea Mediasului, scorul fiind de 34-16. Pauza mare a venit ca o manusa
pentru oradeni, la scorul de 52-25 pentru Gaz Metan. 
  Pe parcursul ultimelor doua sferturi ale meciului, Şerban a rulat, practic, intreg lotul de jucatori. Masina
de inscris puncte a Mediasului s-a oprit doar la scorul de 92 la 55, Gazul asigurandu-si, astfel, si teoretic
promovarea in divizia A. Testul adevarului abia urma, insa. Venea meciul cu cea mai periculoasa
adversara, Farul Constanta.
  
  GAZ Metan Medias ? Farul Constanta 85 ? 80 (42-42)
  
  Ultima partida a turneului a consemnat si disputarea derbiului dintre cele mai bune doua echipe. Mutata
in Sala de Sport de la teatru, partida a fost una care a depasit conditia esalonului secund. Desi atat Gaz
Metan Medias, cat si Farul Constanta erau deja promovate in prima liga, jucatorii celor doua echipe au
jucat de parca de rezultatul acestei intalniri depindea si prezenta in sezonul viitor alaturi de cele mai bune
echipe din Romania. 
  Pe parcursul primelor doua sferturi, cele doua echipe au mers cap la cap, niciodata neinregistrandu-se un
avantaj mai mare de trei puncte in favoarea vreuneia dintre ele. Pauza a consemnat un scor egal, 42-42,
conform cu realitatea de pe teren. 
  In sfertul trei, Gazul a avut o evolutie mai slaba. Farul s-a distantat, la un moment dat, la opt puncte,
59-51, insa Vaida&co. a revenit imediat in joc, reducand diferenta la doar trei puncte, pentru ca, in
ultimele secunde ale celei de-a treia parti, sa aiba un avantaj fragil, de un punct, scor 67-66. Sfertul patru
a fost transat de Gaz Metan. Gazistii au fructificat aproape toate aruncarile de trei puncte, in timp ce
marinarii au comis in dese randuri greseli personale copilaresti. Socrul final, de 85-80, a consfintit vitoria
meritata a echipei care a reprezentat judetul nostru la acest turneu, Gazul clasandu-se meritat pe primul
loc in ierarhia fianala a clasamentului.
  
  Hora bucuriei 
  Fluierul final al meciului a aruncat in aer banca tehnica a echipei din Medias. Jucatorii s-au imbratisat si
s-au felicitat intre ei, iar numele antrenorului Octavian Şerban a rasunat pe buzele elevilor sai. Suporterii
aflati in tribuna i-au luat pe sus pe jucatori si pe oficialii Gazului. Dupa fotografiile de echipa, jucatorii au
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incins o hora a bucuriei.  "A fost un meci dificil, cu Farul. Am tinut sa invingem, pentru a demonstra ca
promovarea este una meritata" , a declarat antrenorul Şerban, cuprins de reale emotii la cea mai
importanta performanta a carierei sale de antrenor pe banca tehnica a lui Gaz Metan Medias. 
  
  Primesc prima de promovare
  Echipa din Medias este la prima promovare in elita baschetului romanesc, din istoria de mai bine de
treizeci de ani a echipei. Dupa meci, jucatorii Gazului au fost asteptati pe strada de locuitorii acestui oras,
care i-au ovationat pret de mai multe minute.  "Este o promovare istorica pentru noi. O sa ne intarim
serios, pentru a putea face fata in divizia A" , a declarat antrenorul Octavian Şerban. 
  Oficialii clubului de pe Tarnava Mare vor acorda o prima speciala, de promovare, jucatorilor echipei. De
asemenea, pana la finalul acestei luni va fi organizat si un banchet de promovare, la care jucatorii vor fi
felicitati si oficial pentru performanta obtinuta.  "Vom organiza un banchet de promovare, la care vom
sarbatori asa cum se cuvine aceasta performanta istorica a echipei noastre. Am adus bucurie in sufletul
suporterilor nostri" , a declarat Ilie Vlad, oficial al lui Gaz Metan care s-a ocupat, in acest sezon, cu
problemele echipei de baschet masculin.
  
  Galeria echipei de fotbal i-a sustinut
  Profitand si de faptul ca echipa de fotbal a Gazului n-a avut programat meci de campionat, galeria
medieseana a fost prezenta, si sambata, si duminica, la Sibiu, pentru a sustine baschetbalistii lui Octavian
Şerban. Gazistii au venit pe Cibin cu un autobuz pus la dispozitie de clubul mediesean. La finalul
meciului, acestia au scandat, pret de cateva minute  "A-ul! A-ul"  si  "Campionii! Campionii" .  "Ne
consolam cu faptul ca am promovat macar cu echipa de baschet in divizia A. Poate ca, la anul, vom
promova si cu echipa de fotbal. Pana atunci, baschetul este campiona innimilor noastre"  a declarat unul
dintre liderii galeriei din Medias.
  
  Marinarii s-au luat de arbitraj
  Jucatorii celor de la Farul Constanta au incercat, la finele meciului cu Gaz Metan Medias, sa ceara
socoteala arbitrilor, nemultumiti de unele dintre deciziile luate de acestia.  "Ne-ati furat ca niste nesimti
ce sunteti! Las ca va aratam noi, la Constanta. Hotilor! Sa va fie rusine" , au strigat catre acestia
constantenii. Conflictul a fost aplanat, pana la urma, de interventia antrenorilor echipei de pe malul marii.

  Farul a acees si ea in prima liga de baschet masculin, clasandu-se pe locul doi in ierarhia finala,
calificant in divizia A.
  
  Dragos POPESCU
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