
CUPA ROMANIEI - Sab� sper�s�joace cu Dinamo
Motul spune ca Dinamo ar fi adversara perfecta pentru echipa sa, asta si pentru ca, in acest caz, va intra
si el pe teren, ca jucator . Sabau spune ca si-ar dori ca Gazul sa intalneasca pe  "U"  Cluj intr-una din
fazele urmatoare ale Cupei Romaniei . Craciun si Voicila revin in lot
  
  Antrenorul Gazului, Nelutu Sabau, vrea ca echipa sa sa pice in optimi cu Dinamo, asta si pentru ca, in
aceasta situatie, va intra si el pe teren, pret de cateva minute.  "Am jucat bine cu Brasovul. Vreau sa jucam
cu Dinamo in optimi. Este o dorinta a mea si as fi fericit sa picam cu ei. Asa am ocazia sa joc si eu. 
Sa-mi mai aduc aminte de partidele de alta data. Acum ca nu mai sunt Steaua si Dinamo poate castigam
si Cupa" , a declarat bine dispus tehnicianul Gazului. Conform unor surse oficiale din cadrul clubului,
primele vor creste consatn si cu faza in care echipa va juca, dar si-n functie de adversarul pe care Gaz
Metan il va intalnii in faza urmatoare.  "Pai daca picam cu Dinamo, o sa se suplimenteze substantial
bonulsul financiar" , a declarat un oficial al Gazului. Mediesenii sunt dezamagiti ca faza urmatoare a
Cupei se va disputa pe teren neutru.  "Era mai bine daca se juca in doua manse" , au spus jucatorii lui
Sabau. 
  
  Ar vrea si Clujul in Cupa
  Sabau spune ca-l bucura performanta echipei la care s-a lansat in fotbal si recunoaste ca o intalnire cu 
"U"  ar fi una placuta pentru el, dar poate intr-o faza mai avansata a competitiei.  "Normal ca ma bucur
atunci cand echipele mici elimina echipele mai titrate. Mi-ar placea sa jucam cu Universitatea Cluj, dar
mai spre finala, asa. Ar fi frumos. Noi ne dorim sa ajungem cat mai departe, de ce nu si-n ultima faza.
Este, insa, greu de relizat si abia sunt optimile acum" , a declarat Sabau.
  
  Doar 500 de bilete vandute
  Chiar daca in tribunele Municipalului mediesean au fost peste 2.000 de spectatori prezenti, directorul
sportiv al Gazului, Cristi Pustai, afirma ca nu s-au vandut nici macar 1.000 de bilete.  "Cred ca s-au
vandut aproximativ 500 de bilete. De fapt la noi in ultimii ani nu s-a atins cifra de 2000 de bilete vandute.
Cine stie poate in viitor lucrurile se vor imbunatati. Cu banii de pe biletele vandute la meciul cu FC
Brasov am platit baremul arbitrilor" , a spus, ieri, directorul sportiv, Cristi Pustai.
  
  Craciun revine in lot
  Mijlocasul  Gabriel Craciun a reluat, ieri, pregatirile, dupa mai bine de zece zile de pauza, cauzata de o
accidentare suferita in timpul partidei de campionat, cu Oasul Negresti. Doctorul echipei, Dan Trambitas,
spune ca el va fi apt de joc pentru partida de maine de pe teren propriu, cu ACU Arad.  "In afara de
Peres, care mai are pana sa revina pe gazon, tot lotul de jucatori este apt pentru meciul cu ACU Arad.
Asta daca nu mai apar accidentari neprevazute" , a declarat doctorul Trambitas. In aceste conditii, Peres
ramane singurul jucator indisponibil. El si-a dat, insa, zilele trecute, ghipsul jos.  "L-am aruncat, sa nu-l
mai vad. Sper sa fi aruncat si ghinionul odata cu el. Recuperarea merge bine. Sper ca la iarna cel tarziu sa
reiau pregatirile" , a declarat Peres, prezent, miercuri, in tribuna, la meciul de Cupa cu FC Brasov.
  
  Dragos POPESCU
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