
BASCHET MEDIAS - Gazul are pagin�pe net
Gruparea de pe Tarnave are, de mai bine de doua saptamani, pagina pe internet . Antrenorul Octavian
serban are trei incerti pentru meciul cu Universitatea Iasi, de sambata, de la ora 18.00
  
  De aproximativ trei saptamani, cei de la Gaz Metan Medias au pagina de web, de prezentare a echipei
nou promovate pe prima scena a baschetului romanesc. Gazduita de site-ul oficial al Federatiei Romane,
pagina gazistilor prezinta informatii de ultima ora legate de echipa, dar si relatari ale presei sibiene si
centrale despre club. Pagina are si o sectiune dedicata Clubului Sportiv scolar din Medias, precum si
informatii despre jucatorii din lot, antrenori si rezultatele complete de pana acum din prima divizie. 
"Pagina este gazduita, de fapt, de cei de la Federatia Romana de Baschet, carora tinem sa le multumim
public pentru acest lucru. Pe viitor vom incerca sa dezvoltam acest proiect si sa cream rubrici si sectiuni
noi. Pentru inceput, noi credem ca este bine si mai ales este un pas inainte mai ales pentru o echipa nou
promovata" , a declarat antrenorul Octavian serban. 
  Gaz Metan Medias este a treia echipa de baschet din judet care isi face pagina de web. Mai intai au fost
cei de la CSU Bere Trei Stejari, iar anul trecut a urmat echipa de baschet feminin, CAS Magic Sibiu. 
"Este bine pentru echipele sibiene ca au si pagina de prezentare pe internet. Cei plecati in strainatate pot
sa se informeze despre ceea ce mai e nou in baschetul echipelor favorite" , a mai declarat oficialul
Gazului.
  
  Regrete pentru Cluj
  Antrenorul Octavian serban era si ieri destul de afectat de infrangerea suferita la Cluj, in fata celor de la
Policarbochim si crede ca, daca erau putini mai atenti, baschetbalistii sai puteau sa plece victoriosi de
acolo.  "Din pacate, nu am stiut sa gestionam avantajul pe care l-am avut la pauza. Am condus la 12
puncte si sincer va spun ca nu ma asteptam sa pierdem. Din pacate, asa a fost sa fie. Am pierdut, dar
mergem bineinteles mai departe. Important este ca echipa joaca bine. Asta conteaza in perspectiva
urmatoarelor meciuri" , a declarat, ieri, serban.
  
  Lipsesc trei titulari
  In vederea partidei de sambata, cu Universitatea  "Petre Andrei"  din Iasi, gruparea din Medias nu se
poate baza pe serviciile a trei jucatori de baza. Mita Popa are dureri mari la spate si pe deasupra a mai si
racit. Melnik Eugeniu are probleme la incheietura mainii drepte, o recidiva a unei accidentari mai vechi si
va lipsi si el de la partida de sambata. Daniel Popa nu a facut nici el antrenamente in aceasta saptamana,
din cauza unor dureri la genunchi.  "Am probleme cu Mita Popa, Melnik si Daniel Popa. Toti trei sunt
accidentati si au sanse mici sa joace sambata cu Iasul. Asta e. Trebuie sa ne adaptam situatiei. Sper sa
reusim sa invingem si in lipsa lor. Nu avem voie sa luam bataie acasa, cu atat mai putin in etapa de
sambata" , a spus Octavian serban. 
  Meciul de sambata va avea loc de la ora 18.00, iar biletul de intrare costa 30.000 de lei.
  
  Dragos POPESCU
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