
Cristi Pustai: Ne dorim un debut mai reusit decat precedentul
Din cauza ca Liga Profesionista de Fotbal a amanat pentru data de 12 august partida dintre FC Vaslui si
Gaz Metan Medias, mediesenii vor debuta in noul sezon al Ligii I abia vineri, de la ora 18, pe teren
propriu, in compania " juvetilor " olteni, echipa care in trecutul sezon le-a administrat doua infrangeri
gazistilor. Meciul se anunta unul extrem de dificil, asa cum de altfel a recunoscut, miercuri la pranz, intr-o
conferinta de presa si tehnicianul " alb-negrilor ", Cristi Pustai. " Universitatea Craiova este o echipa
foarte buna, inclusiv in partidele disputate in deplasare. Noi mizam insa pe ambitia si dorinta de revansa a
mediesenilor, care vor trebui sa dovedeasca, pe teren, ca isi merita locul pe prima scena fotbalistica a
tarii. in plus sper ca ei sa fi invatat din greselile campionatului trecut si sa lupte pentru fiecare punct. S-a
vazut cat de mult a contat meciul de debut, cel cu Otelul Galati, in care am pierdut doua puncte, desi
avusesem meciul in mana. Ne dorim asadar un inceput de campionat mult mai reusit decat precedentul in
care sa reducem si mai mult numarul esecurilor de pe teren propriu, patru la numar in sezonul trecut,
precum si sa aducem din deplasare mai mult de cinci puncte ". 

 Mediesenii nu se confrunta cu probleme de lot cu exceptia lui Grillo, care va fi suspendat pe durata de
doi ani a contractului, din cauza ca nu s-a mai prezentat la echipa. De asemenea jucatorii cehi Buchta si
Kratochvil ca si Marius Radu (care a evoluat ultima oara in China) nu vor avea drept de joc, dat fiind
faptul ca inca nu le-au fost trimisa " cartea verde ". in ceea ce priveste modificarile de " ultima ora ",
survenite in sanul echipei, respectiv inlocuirea " secundului " Gheorghe Albota cu Dan Matei si Flaviu
Şomfalean ca si demisia anuntata a preparatorului fizic Bebe Barbulescu, antrenorul principal al gazistilor
sustine ca " nu vor influenta in mod negativ evolutia formatiei noastre. Actualii secunzi mi i-am ales
personal, pentru ca Gheorghe Albota va avea sarcina de a superviza viitorii nostri adversari, un lucru
benefic, deci, pentru echipa ", a incheiat Cristi Pustai. Mai trebuie spus ca numarul de abonamente peste
asteptari vandut inaintea startului de campionat, i-a pus in dificultate pe diriguitorii clubului-fanion de pe
Tarnava Mare, care pana miercuri seara nu se decisesera inca asupra pretului si a numarului de bilete ce
vor fi puse in vanzare pentru partida de vineri.
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