
BASCHET MEDIAS - Gazul, la final de an fericit
<i>Gaz Metan joaca, astazi, ultimul meci al anului, in cadrul ultimei etape a turului diviziei A .
Antrenorul Octavian serban nu poate conta pe serviciile celor doi Popa din echipa . Gazul pune in vanzare
abonamente pentru returul campionatului</i><br />  <br />  Mediasul isi ia astazi la revedere de la un prim
tur de campionat pe prima scena a diviziei A, demn de invidiat de orice combatanta. Mediesenii vor
incheia prima jumatate a campionatului pe o pozitie mai mult decat onorabila. Locul trei ocupat de Gaz
Metan nu a fost sperat nici de antrenorul si nici de jucatorii acestei echipe, lucru recunoscut public de
acestia. Gazul primeste vizita unei echipe pe care a invins-o in primavara acestui an la turneul final de
promovare de la Sibiu. Farul Constanta a promis inca de atunci ca va razbuna insuccesul in campionat.
Lucrurile par sa se fi schimbat intre timp, in ciuda faptului ca loturile celor doua echipe care se confrunta
astazi s-au schimbat in proportie de mai mult de cincizeci la suta.  "Pentru noi, meciul cu Farul este extrem
de important deoarece ne dorim mult de tot sa ne luam la revedere de la suporteri cu o victorie. Apoi, noi
ne-am facut calculul sa nu pierdem decat un singur meci acasa, si deja avem o infrangere cu Dinamo.
Sper intr-o mobilizare exemplara, ca la toate meciurile de pana acum, a jucatorilor mei si, bineinteles,
obtinerea unei victorii" , a declarat, ieri, antrenorul Octavian serban. Meciul de astazi se va disputa de la
ora 18:00, iar biletul de intrare costa 30.000 de lei.<br />  <br />  <b>Doi accidentati</b><br /> 
Antrenorul Octavian serban nu va putea conta, astazi, decat pret de cateva minute pe serviciile celor doi
jucatori cu numele de Popa, ambii cu probleme medicale. Daniel Popa va trebui, de altfel, operat in pauza
competitionala, la meniscurile ambilor genunchi. In schimb, Mihai Popa are o entorsa, din timpul
meciului de marti, cu Dinamo, si nu este recuperat in totalitate.  "Au probleme medicale, intr-adevar, cei
doi jucatori, dar sper sa invingem si fara ei. Din pacate, s-a acumulat o oarecare oboseala. Justificata, de
altfel" , a mai spus serban.<br />  <br />  <b>Abonamente pentru retur</b><br />  Datorita interesului
extrem de mare pentru echipa, oficialii clubului din Medias au anuntat ieri ca, pentru retur, vor fi puse in
vanzare abonamente.  "Nu credeam sa fie un interes asa de crescut pentru baschet. Oamenii vin aproape in
fiecare zi la club sa ne intrebe cand vindem si abonamente. Am decis ca din retur sa punem in vanzare un
numar considerabil de astfel de �permise�, ca sa zic asa. tinem inca o data sa multumim public
mediesenilor, care au fost alaturi de echipa in acest tur. Locul trei pe care vom termina prima jumatate a
campionatului se datoreaza in mare parte si acestor oameni" , a mai spus ieri antrenorul Octavian serban.
Pretul acestora va fi stabilit intr-o sedinta a conducerii echipei, cel mai probabil la inceputul anului
viitor.<br />  <br />  <b>Parcurs incredibil </b><br />  Gaz Metan Medias are sanse deosebit de mari sa
termine sezonul regular pe unul din primele patru locuri. Mediesenii va trebui, insa, pentru acest lucru, sa
isi adjudece toate partidele pe teren propriu si sa invinga in deplasare, la Timisoara sau Sibiu, lucru care
nu pare imposibil.  "Pentru noi, obiectivul initial a fost evitarea retrogradarii. Acum, desigur ca avem alte
pretentii. Vrem sa prindem un loc in play-off si cred ca vom reusi asa ceva. Nu ne facem planuri pe ce loc
sa terminam sezonul regular. Am minti daca am spune ca nu ne gandim la un loc cat mai avantajos pentru
play-off" , a spus zilele trecute un oficial al Gazului.<br />  <br />  Dragos POPESCU
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