
Cinci adversari pentru Gaz Metan
Gaz Metan Medias are programate cinci jocuri de pregatire in cantonamentul din Antalya, impotriva unor
adversari din Bulgaria, Rusia, Kazahstan, Uzbekistan si Romania, urmand ca in zilele urmatoare sa fie
perfectate alte doua jocuri, a declarat antrenorul Cristian Pustai.

 Primul joc de verificare va fi in 30 ianuarie, cu Cernomoret Burgas, formatie aflata pe locul 9 in prima
liga din Bulgaria. Pe 1 februarie, Gaz Metan va intalni formatia Irtysh Pavlodar (locul 2 in Kazahstan), in
3 februarie pe Energia Belgorod, formatie care lupta pentru promovarea in prima liga din Rusia. Doua
zile mai tarziu, mediesenii vor intalni Gloria Bistrita, iar in 11 februarie, formatia Neftchi Fargona din
Uzbekistan.
 " imi doresc sa mai jucam doua meciuri, in 7 si 9 februarie, dar inca nu am gasit adversari. Mai mult ca
sigur insa ca vom reusi sa perfectam inca doua jocuri, pentru ca sunt multe echipe aici ", a declarat
Pustai. Tehnicianul a adaugat ca incepand de duminica va avea la dispozitie si doi fotbalisti din fostul
spatiu sovietic, un fundas si un atacant.

 Referitor la situatia lui Alexandru Curtean, care va ramane, in cele din urma la Timisoara inca din
aceasta iarna, Pustai spune ca este o pierdere, dar nu o tragedie. " Din punct de vedere financiar este un
castig pentru noi. Ştiam ca o sa plece, asa ca nu este o tragedie. Am pierdut jucatorul care a marcat 7
goluri in tur, dar cei care au ramas vor continua sa se lupte si sa duca mai departe acest razboi ", a spus
Pustai. Antrenorul Gaz-ului spune ca in Antalya a gasit conditii de pregatire foarte bune, si " chiar daca
noaptea mai este cate o furtuna, terenurile sunt foarte bune ".

 Gaz Metan se afla in Turcia din 27 februarie, cantonamentul urmand sa se incheie in 13 februarie.
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