
BASCHET MEDIAS - Gazul merge cu galerie la Cluj
Mediesenii care doresc sa merga sambata sa-si sustina echipa de baschet sunt asteptati la ora 14.00 la
stadion, pentru deplasarea la Cluj . Gazul are echipament nou . serban este sceptic in privinta victoriei 
  
  Gaz Metan Medias are, sambata, de depasit un obstacol destul de dificil. Echipa pregatita de Octavian
serban da piept cu una dintre cele mai titrate echipe de baschet din Ardeal, Policarbochim Cluj, aceasta
fiind prima confruntare oficiala intre cele doua echipe, in ultimii zece ani. Chiar daca pornesc cu sansa a
doua, baschetbalistii medieseni avertizeaza, prin vocea antrenorului serban, ca merg sub Feleac sa invinga
si isi vor vinde scump pielea. Constient ca Gazul nu este favorit in acest meci, antrenorul serban crede
totusi in sansa sa.  "Policarbochim este o echipa de temut pentru orice adversar. Sunt favoriti in acest
meci si cu siguranta ca va fi o partida in care noi pornim cu sansa a doua. Sigur ca echipa mea este
montata pentru o victorie si cred in sansa noastra. Cred ca putem castiga" , a declarat, ieri, serban.
  
  Pentru prima data cu galerie  "afara" 
  Gazul va avea, in premiera la aceasta deplasare, galerie. Mediasul a mai avut galerie in deplasari doar la
meciurile de la turneul de baraj din vara, de la Sibiu.  "Conteaza foarte mult sa ai suporteri care sa te
sustina si in deplasare. Altfel joaca echipa. Oamenii din Medias sunt interesati de echipa noastra si asta nu
poate decat sa ne bucure. De aceea am decis, cu acordul clubului, sa punem la dispozitia suporterilor un
autocar pentru partida de la Cluj" , a declarat un oficial al clubului. 
  Aautocarul va pleca sambata de la stadionul Municipal din Medias, la ora 14.00, adica cu un ceas dupa
terminarea meciului de fotbal dintre Gaz Metan si U Cluj.  "Ne-am gandit ca acolo este mai bine si pentru
galerie" , a mai spus antrenorul Octavian serban.
  
  Revine Radu Bogdan
  La echipa Gazului a reluat, ieri, antrenamentele si Radu Bogdan, care incepe, astfel, recuperarea, dupa o
accidentare la genunchi, care l-a tinut mai bine de trei saptamani pe tusa.  "Din pacate, el are sanse destul
de mici sa fie refacut complet pana la ora partidei de la Cluj. Nu vrem nici sa fortam o revenire a sa si
accidentarea sa ii recidiveze. Cand va fi bun de joc, atunci va intra in teren" , a mai declarat, ieri, serban.
In afara de Bogdan, toti baschetbalistii din lotul Gazului sunt apti de joc.
  
  Inca un echipament
  Gruparea de pe Tarnave va avea, la meciul de la Cluj, un echipament nou-nout, procurat de la o firma de
specialitate din Bucuresti. Acesta este de cluloare ros-alba si se afla, in aceste zile, la inscriptionat cu
numele sponsorilor si al echipei.  "Aveam deja doua randuri de echipament, dar era nevoie de inca unul,
de rezerva. Este in culorile rosu si alb, la fel ca si la echipa de fotbal. Acum l-am dus la inscriptionat la o
firma din Sibiu si sper ca, pana sambata, sa fie gata" , a confirmat serban. 
  
  Dragos POPESCU
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