
BASCHET MEDIAS - Mediasul a pierdut nemeritat
Gaz Metan Medias a luat bataie la mustata de la Dinamo, dupa un meci in care baschetbalistii de pe
Tarnava Mare au condus ostilitatile timp de aproape trei sferturi . Sala Sporturilor din Medias a fost
neincapatoare, biletele pentru acest meci fiind vandute cu doua zile inainte . Antrenorul Octavian serban
este multumit de jocul echipei sale, tehnicianul Gazului fiind felicitat de dinamovisti pentru ceea ce a
facut la Medias
  
  GazMetan Medias 15 21 16 21 73
DINAMOBucuresti 17 19 17 26 79

  
  Gaz Metan a dovedit marti seara ca este o echipa de top in campionatul romanesc. Mediesenii, condusi
excelent de pe banca tehnica de Octavian serban, au pierdut meciul cu Dinamo la doar sase puncte
diferenta, aceasta fiind cea mai mica diferenta la care bucurestenii au castigat in acest tur de campionat.
Gazul a inceput bine meciul si conducea la un moment dat cu scorul de 6-1, bucurestenii revenind in joc,
dupa aproximativ trei minute. Cele doua echipe au mers cap la cap pana in ultimele secunde ale primului
sfert, vicecampionii de la Dinamo reusind, totusi, sa termine in avantaj, scor 17-15, gratie unei reusite a
lui Fometescu. Sfertul doi a fost cel mai clar dominat de medieseni. Condusi bine in teren de Tordai,
gazistii au reusit sa treaca in avantaj pe tabela de marcaj, gratie si celui mai eficient om de pe teren, Popa
Daniel, acesta reusind sa inscrie numai putin de cinci cosuri de trei puncte. Cu securea infrangerii
deasupra capului, bucurestenii au reusit sa nu intre la pauza condusi, scorul fiind 36-36. Sfertul trei a fost
cel in care clujeanul Mita Popa a reusit sa suplineasca ratarile lui Tordai. Mediesenii au inceput, insa, sa
dea primele semne de oboseala. Dinamo a fortat obtinerea victoriei, chiar atunci cand gazistii nu au mai
facut presiune la panoul lor. Cu un Stanescu de-a dreptul uimitor, oaspetii au dat dovada ca sunt o echipa
cu experienta si au castigat. Gazul a cazut si fizic si psihic si nu a mai avut decat puterea de a termina
meciul cu un handicap de sase puncte si in aplauzele unei sali arhipline. Mediasul a demonstrat, totusi, ca
reprezinta un real pericol pentru orice echipa din Romania, locul trei ocupat actualmente fiind pe deplin
meritat. Mediesenii vor avea sambata, de la ora 18:00, ultima reprezentatie oficiala din acest an, gazistii
jucand tot cu o nou promovata, Farul Constanta, partida care conteaza pentru ultima etapa a turului.
  
  Popa a jucat accidentat
  Jucatorul gazdelor, Popa Mihai s-a accidentat chiar in debutul meciului, suferind o entorsa la piciorul
drept. Dupa ce in sfertul doi nu a evoluat deloc, Popa a intrat accidentat in teren pe parcursul sfertului
trei. Din pacate, in sfertul patru Mita a simtit dureri mari si nu a mai intrat.  "Popa a jucat accidentat. Eu
nici nu am vrut sa-l mai las sa joace, dar el a insistat ca vrea sa ajute echipa. Daca era apt de joc in tot
meciul, atunci era altceva" , a spus ieri antrenorul Octavian serban.
  
  serban nu este suparat
  Antrenorul gazdelor, Octavian serban nu era deloc suparat pentru ca a pierdut meciul cu Dinamo, dar
spera ca sambata, echipa sa nu mai repete aceeasi isprava in partida de acasa, cu Farul Constanta.  "Nu am
de ce sa fiu suparat. Am pierdut in fata unei echipe care are jumatate din lotul national de seniori. Noi
ne-am facut jocul nostru si, cu putin noroc, puteam chiar sa producem surpriza. Consider ca am jucat
bine. Din pacate, nu am putut sa mizez decat pe aproximativ sapte jucatori in teren si asta s-a vazut pe
final de meci, cand Dinamo s-a desprins in invingatoare. Nu puteam emite pretentii prea mari, mai ales ca
Dinamo este in mare forma acum. Noi ne gandim deja acum, la meciul de sambata cu Farul, pe care nu
avem voie sa-l pierdem" , a spus tehnicianul mediesenilor, imediat dupa meci.
  
  Tordai, inger si demon
  Fost jucator al dinamovistilor, gazistul Elemer Tordai si-a dorit foarte mult victoria. Daca la inceputul
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meciului a jucat aproape perfect, in sfertul patru el a pierdut usor cateva mingi pe contraatac, fiind chiar
fluierat de cativa suporteri.  "Tordai si-a dorit enorm sa batem pe Dinamo. El a jucat acolo si era normal
sa isi doreasca sa-i invingem. Poate ca si de asta a gresit. Din dorinta de a juca prea bine. Eu consider ca
Tordai si-a facut pe deplin datoria si nu trebuie acuzat de nimeni de ceva" , a explicat antrenorul Octavian
serban.
  
  Felicitati de vicecampioni
  La finele meciului, toti jucatorii de la Dinamo au venit personal la Octavian serban si l-au felicitat pentru
ceea ce a facut la Medias.  "Au jucat bine cei de la Gaz Metan si puteau sa ne bata. Au echipa buna si cred
ca vor termina campionatul destul de sus" , a spus Fometescu. Octavian serban ii stie pe multi dintre
jucatorii autohtoni ai lui Dinamo, mai ales din timpul in care acestia evoluau la loturile nationale de
juniori.  "Toata lumea il stie pe ’nea serban. Eu il cunosc de pe vremea cand jucam la lotul national de
juniori. stiu ca este ambitios si asta se vede din ceea ce a facut aici, acasa la el. Mediasul este o echipa
puternica" , a declarat Stanescu.
  
  Presa nu a mai avut loc
  Chiar daca in Sala Sporturilor din Medias, conform declaratiilor oficialilor acestei echipe, exista un
spatiu destinat reprezentantilor mass-media, acest lucru poate fi valabil, probabil doar pe hartie. Ziaristii
sositi din Sibiu la meciul de marti a trebuit sa faca reale salturi in aer pentru a putea vedea ceva din
meciul de pe teren, deoarece locurile destinate acestora erau deja acontate de spectatorii care nu stiau
probabil, neinformati de nimeni, ca acel spatiu este rezervat presei. Asta in timp ce mai marii clubului
s-au tolanit regeste intr-o cabina amenajata la tribuna a II-a si in care nu s-a permis accesul decat celor
care se aveau bine cu personalitatile aflate acolo. 
  
  Dragos POPESCU
  
  Clasament:
  
  1. ASESOFT Ploiesti 10 9 1 804:625 19
2. DINAMO ERBAŞU 10 9 1 923:670 19
3. GAZ METAN 10 7 3 773:735 17
4. CSU BTS Sibiu 10 6 4 816:756 16
5. ELBA Timisoara 10 5 5 742:74 15
6. FARUL Constanta 10 5 5 682:704 15
7. CARBOCHIM Cluj 10 5 5 759:794 15
8. BCMUS Pitesti 10 4 6 715:727 14
9. Universitatea Iasi 10 4 6 694:758 14
10. WEST PETROM 10 3 7 653:738 13
11. RAPID ISOVER 10 2 8 741:884 12
12. FOREX Brasov 10 1 9 615:782 11
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