
BASCHET MEDIAS - Mediesenii, furati ca-n codru
Gaz Metan a terminat cu o infrangere un an care a fost parca de vis pentru echipa de pe Tarnava Mare .
Antrenorul Octavian serban il acuza pe arbitrul brasovean Marian Oprea de viciere de rezultat . Gazul
va depune astazi un memoriu la Federatia Romana de Baschet, prin care il recruza pe Oprea
  
  GazMetan Medias     15 20 16 25 76
B.C.Farul Constanta 26 12 22 27 87

  
  Proverbul cum ca socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ a functionat perfect la ultimul meci
al celor de la Gaz Metan Medias din acest tur de campionat. Mediesenii s-au despartit de spectatorii
proprii cum nu se putea mai rau, cu o infrangere in fata unei echipe pe care au batut-o de fiecare data, pe
unde au prins-o, Farul Constanta. Marinarii au avut, insa, de partea lor un aliat de  "marca"  impotriva
mediesenilor. Arbitrul brasovean Marian Oprea, aflat la ultimul an de activitate, a furat  "pe fata" 
echipa-gazda, facandu-l pe antrenorul Octavian serban sa depuna primul memoriu la FRB in cei peste
treizeci de ani de activitate ca tehnician federal.
  
  Meciul a inceput prost pentru echipa gazda. Jucatorii medieseni, pregatiti de Octavian serban, s-au
intrecut in greseli si ratari copilaresti, mai ales la aruncarile libere. Constantenii s-au desprins, normal de
altfel, ajungand ca la finele primului sfert sa aiba un avantaj de unsprezece puncte, care, din pacate, la
finalul meciului avea sa fie fatal pentru gazisti. Mustruluiti barbateste de serban si incurajati la maxim de
cei aproximativ 1.000 de spectatori aflati in tribune, baschetbalistii Gazului au recuperat pana la pauza
mare opt din cele unsprezece puncte ale handicapului de pe tabela de marcaj, si se parea ca meciul va fi
transat in favoarea lor in ultimele doua sferturi. Dupa pauza, insa, si-a intrat in rol unul dintre oamenii
care trebuia sa fie cei mai impartiali la acest meci. Arbitrul brasovean Marian Oprea a facut ca Sala
Sporturilor din Medias sa vibreze din cauza huiduielilor si reprosurilor aduse pe buna dreptate la adresa
sa. Aflat la ultimul an de arbitraj, Oprea a ajutat fara nici o jena echipa constanteana sa obtina victoria la
Medias. Oprea a franat, practic, toate contraatacurile mediesenilor din sfertul trei si, mai mult, a penalizat
echipa-gazda cu faulturi vazute numai de el. In aceste conditii, oaspetii au reusit din nou sa se distanteze
la noua puncte diferenta, inaintea intrarii in ultimul sfert al meciului. Mediasul a avut o tresarire de
orgoliu si chiar s-a apropiat la un moment dat la trei puncte de marinari, moment in care acelasi arbitru
Oprea si-a facut show-ul, dand un fault imaginar pentru Farul. Finalul de meci i-a gasit pe jucatorii si
oficialii Gazului cu nervii intinsi la maxim, arbitrul Marian Oprea fiind nevoit sa fuga mai repede catre
vestiar, pentru a nu fi linsat, poate pe buna dreptate, si de tribunele care doreau razbunare pentru hotia la
care echipa lor a fost supusa. Chiar si asa, Gazul nu a jucat la fel de bine ca si cu Sibiul sau Timisoara,
jucatorii lui Octavian serban fiind obositi dupa un tur de campionat in care au mers la aceeasi turatie
aproape tot timpul. Cei mai eficienti jucatori ai Gazului au fost Tordai, cu 21 de puncte marcate si cei doi
Popa, Mihai si Daniel, ambii cu cate 15 puncte. Mediasul incheie, totusi, turul pe un onorant loc trei, la
egalitate de puncte cu CSU Bere Trei Stejari Sibiu.
  
  Obositi de un tur infernal
  Mediasul nu a stralucit la fel de tare ca si cu Sibiul sau Aradul la meciul de sambata cu Farul Constanta.
Antrenorul serban spune ca era normala o prestatie mai modesta a echipei sale.  "Am jucat tot
campionatul cu 7-8 jucatori, restul fiind accidentati mai tot timpul. Am facut acest lucru destul de mult
timp. Forma buna in baschet nu poate sa te tina la infinit. Eu zic ca mai mult de o luna nu ai cum sa
mergi excelent. Apoi, am avut meciul cu Dinamo marti, si asta a contat foarte mult. Nu sunt suparat pe
jucatori. Eu zic ca ne-am depasit conditia de nou promovata. Valoric, noi probabil ca am fi undeva pe
locul 7-8. Practic, suntem pe trei, deci asta e valoarea actuala" , a mai spus serban.
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  Nu-l mai vor pe Oprea
  Antrenorul Octavian serban era foarte suparat la finele meciului, pentru prestatia mediocra a
brasoveanului Marian Oprea. Tehnicianul gazistilor va depune, astazi, la Federatia Romana de Baschet un
memoriu prin care cere recruzarea arbitrului brasovean de la meciurile disputate de medieseni in returul
campionatului. serban spune ca in lunga sa cariera de peste treizeci de ani nu a fost niciodata furat intr-un
asemenea hal.  "Marian Oprea si-a facut de cap la acest meci si ne-a dezavantajat clar. Nu ma feresc sa
spun ca a fost viciere de rezultat. Va marturisesc ca in cariera mea de antrenor de baschet, de peste
treizeci de ani, niciodata nu am patit asa ceva ca sambata, la meciul cu Farul. Toata lumea din baschetul
romanesc ma stie ca un antrenor care nu se plange niciodata de arbitri si, in general, sunt un tip care se
fereste de astfel de comentarii. Acum insa, dupa ce am fost furati ca-n codru, nu mai pot suporta ca
munca mea si a baietilor nostri sa fie calcata in picioare. Astazi o sa depun memoriu la Federatie prin care
noi, cei de la Gaz Metan Medias, cerem recruzarea lui Oprea la partidele din retur" , a declarat la finele
meciului tehnicianul gazistilor.
  
  Avertizati de arbitraj incorect
  Tehnicianul Gazului, Octavian serban, a spus ieri, in exclusivitate pentru ziarul nostru, ca a fost
instiintat pe parcursul intregii saptamani ca arbitrul Marian Oprea vine la Medias cu lectia invatata.  "Am
fost sunat de mai multi oameni de la echipe din prima divizie, care mi-au spus sa-l recruzam pe Oprea,
pentru ca acesta vine sa traga pentru Farul la acest meci. Am avut incredere in el si se pare ca m-am
inselat. L-am sunat dupa meci pe responsabilul arbitrilor de la Federatie si l-am informat de prestatia
acestui arbitru. Asteptam o decizie drastica in cazul lui, pentru ca nu este la prima abatere. De altfel,
suntem mai multe cluburi care dorim o sanctionare a acestuia. Nu este un secret ca Oprea nu-i la prima
abatere de acest gen" , a spus cel care a promovat Mediasul in divizia A.
  
  Mediasul se teme de  "deranj" 
  Oficialii Gazului au ajuns sa se gandeasca acum ca, poate faptul ca echipa lor a ajuns pe locul trei
deranjeaza prea tare anumite personaje din lumea baschetului romanesc. Antrenorul serban spune ca este
a doua oara cand Gazul este dezavantajata de arbitrajele din prima divizie.  "Credeti-ne ca am ajuns sa ne
intrebam daca nu cumva deranjam pe cineva ca noi suntem pe locul trei. Daca la meciul cu Clujul am
preferat sa nu facem scandal pentru arbitraj, acum nu mai putem tolera asa ceva. Noi stim ca nu pica bine
la toata lumea ca o echipa mica, si mai ales nou promovata in divizia A, sa ajunga sa fie pe locul trei in
campionat, in fata unor echipe care nu sunt de ieri de azi pe prima scena, si au un prestigiu mult mai
valoros ca al nostru. Mediasul nu cere decat sa fie lasat sa joace baschet si sa piarda pe teren cu un
arbitraj corect, daca e sa ia bataie. Niciodata nu am cerut ceva care nu ne apartine. Vrem sa fim lasati sa
ne vedem de jocul nostru" , a spus extrem de suparat serban.
  
  1. ASESOFT Ploiesti 11 10 1 886:684  21
2. DINAMO ERBAŞU 11 10 1 1020:721  21
3. GAZ METAN Medias 11 7 4 849:822  18
4. C.S.U. BTS Sibiu 11 7 4 917:829  18
5. ELBA Timisoara 11 6 5 823:815  17
6. FARUL Constanta 11 6 5 769:780  17
7.CARBOCHIM Cluj 11 6 5 858:877  17
8. Universitatea Iasi 11 4 7 777:857  15
9. BCMUS Pitesti 11 4 7 809:774  15
10. WEST PETROM 11 3 8 724:819  14
11. RAPID ISOVER 11 2 9 814:985  13
12. CSU FOREX Brasov 11 1 10 666:879  12
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