
BASCHET MASCULIN - Serban e sup�at pe Vulc
Antrenorul lui Gaz Metan Medias crede ca Mircea Vulc a adus acuze nefondate persoanei sale intr-un
raport trimis la Federatia Romana de Baschet . Octavin serban spera ca echipa sa sa invinga pe CSU in
derbiul de sambata . Meciul se va juca de la ora 18.00
  
  Prima intalnire oficiala intre cele doua echipe lae Sibiului, pe prima scena a baschetului romanesc pare
sa fie una tenisionata, mai ales intre cei doi tehnicieni aflati la carma acestor grupari. Octavin serban,
antron principal la nou promovata Gaz Metan Medias este deranjat de unele acuze aduse de omologul
Mircea Vulc, de la CSU Bere Trei Stejari Sibiu, intr-un raport al celiu din urma trimis catre Federatia
Romana de Baschet, dupa partida din Cupa Romaniei, de acum cateva saptamani. serban, spune ca nu se
astepta ca Vulc, sa-l jigneasca asa de tare, mai ales ca-l considera un prieten.  "Domnul Vulc a facut un
raport in care imi strica imaginea mea. Dansul a scris acolo lucruri neadevarate despre mine li apoi cred
ca acel raport a fost inutil. Nu cred ca echipa mea a jucat asa de dur cum dansul afirma. Eu unul nu-mi
permiteam sa scriu ceea ce dansul a pus pe hartie in acel raport"  a declarat ieri serban.
  
  Gazul vrea victoria
  serban este convins ca in ciuda faptul ca echipa sa are sasa a II-a in derbiul de sambata, jucatorii sai pot
sa repete performanta din Cupa Romaniei.  "Noi dne jucam sansa noastra.Va fi foarte greu sa mai batem
Sibiul, deoarece Mircea Vulc are jucatori foarte buni in lot in acest sezon. Cred ca Sibiul va ajunge cel
putin in semifinalele competitiei. Noi vrem deocamdata sa evitam retrogradarea. Cred ca partida va fi
deosebit de disputata. Sper sa invingem"  a spus serban, care nu poate conta pe seviciile lui Popa Daniel
si Lobanov, incerti.  "Sper sa ii am macar in lot si sa evolueze cateva minute" , a comentat serban. 
  
  Vede Sibiul sub Asesoft
  Antrenorul mediesenilor spune ca Sibiul va avea viata grea cu Asesoft-ul daca vrea sa se bata pentru
titlu. serban admite insa ca ar da Sibiului o mana de ajutor daca ar fi nevoie.  "Cred ca ASESOFT Ploiesti
este peste CSU ca valoare a lotului. Nu se stie insa niciodata. Sigur ca as ajuta echipa din Sibiu dacap ar
avea nevoie sa zicem ca Gazul sa castige un meci cu  o contracandidata"  a mai spus serban.
  
  Intrare libera pentru elevi
  Elevii vor beneficia de intrare gratuita la meciul de sambata cu CSU Bere Trei Stejari Sibiu. In rest
doritorii vor trebui sa scoata din buzunar 20.000 de lei de caciula pentru a vedea  "pe viu"  aceasta
disputa. Altfel meciul se va juca la ora 18.00 si nu la 17.00 cum se stabilise initial, asta la cererea
clubului mediesean. Motivul acestei  "intarzieri"  este ca oficialii din conducerea clubului vor merge
sambata de dimineata la meciul echipei de fotbal, care va evolua la Sanicolau Mare.
  
  Sibieni vor invada Mediasul
  Chiar daca nu le va da nici mijloace de transport la acest meci, suporterii lui CSU Sibiu vor merge la
Medias, aflat la 50 de kilometri distanta, cu trenul sau cu autobuzul.  "Am primit semnale ca galeria va
veni cu trenul la Medias ca sa sustina echipa"  a declarat un oficial de la CSU. si echipa sibiana va face
deplasarea la acesta partida tot in ziua meciului.
  
  Dragos POPESCU
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