
Curtean, laudat de Dembrovschi
Fostul jucator al Timisoarei, Emerich Dembrovschi este de parere ca mijlocasul sibian Alexandru Curtean
este o achizitie buna pentru Poli, si ca acesta va putea confirma.
 „Ştiu ca a marcat cateva goluri importante, iar acesta nu este un lucru de neluat in seama la o echipa ca
Medias care lupta pentru retrogradare. Cu Poli a facut un meci extraordinar in turul din campionat si a
demonstrat foarte multe. A aratat ca are calitati si ca se poate exprima foarte bine in joc. in plus este tanar
si acum are marele avantaj de a fi ajuns la o echipa puternica", a spus Dembrovschi.

infrangere pentru Cisnadie
 Formatia FC Cisnadie a pierdut, ieri, 1-2, meciul amical disputat impotriva formatiei CSM Rm. Valcea
(Liga a II-a), si care s-a disputat la Talmaciu.
 Adrian Popa a marcat pentru echipa pregatita de Marin Radu (33), in timp ce pentru echipa valceana au
marcat Stromajer in minutul 25 si Garla in minutul 61.
 FC Cisnadie: Simeni - Lunca, Aldea, Ignat, Onciu - Bunea, Piko, Popa, Gombar - Tarcea, Corfar. Dupa
pauza, Radu II a rulat tot lotul avut la dispozitie. Urmatorul amical pentru cisnadieni va fi sambata cu
Vointa Sibiu.

Perisic demis a doua oara
 Demis la finalul turului si repus in functie de conducerea celor de la CS Otopeni, antrenorul Miodrag
Perisic a fost demis din nou de pe banca tehnica a echipei de baschet din Ilfov. Acesta a fost inlaturat din
cauza rezultatelor neconvingatoare, cu toate ca CS Otopeni a castigat in doua din primele trei etape ale
returului si este aproape de calificarea in semifinalele Cupei Romaniei.
 "Au fost mai multe nemultumiri legate de activitatea lui Miodrag Perisic. Am avut o discutie cu el si am
hotarat sa incetam colaborarea", a anuntat directorul executiv al CS Otopeni, Mugur Porumbacu.
 Toate atributiile lui Perisic au fost preluate de catre fostul antrenor asistent al acestuia, Milan Miric.
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