
Dan Alexa: Gaz Metan Medias are cei mai buni jucatori de contraatac din Romania
Capitanul echipei FC Timisoara, Dan Alexa, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca formatia
Gaz Metan Medias, adversara din etapa a XIX-a a Ligii I, are cei mai buni jucatori de contraatac din
Romania, transmite corespondentul Mediafax.
  
  "Pentru mine lucrurile sunte foarte clare. Cunosc Mediasul, e o echipa foarte buna de deplasare, o echipa
care se apara foarte bine, organizata. Au poate cei mai buni jucatori de contraatac din Romania, l-au luat
pe Bratu, un jucator foarte rapid, il au pe Eric, jucator de ultima pasa. Va fi un meci greu, pentru ca nu
intamplator Mediasul a obtinut atatea puncte in turul campionatului. In ultimii ani au fost o nuca tare nu
numai pentru noi", a spus Alexa.
  
  Fotbalistul timisorean considera ca echipa sa este pregatita pentru retur si nu se teme de terenurile grele
care se anunta din cauza vremii: "Cred ca suntem gata, am avut o luna si jumatate de pregatire in care s-au
facut acumulari importante. E inceput de campionat, cu siguranta nu vom avea un ritm foarte bun, dar
cred ca psihic suntem gata, ceea ce e mai important. Am inteles ca sunt conditii foarte grele. Acolo unde
nu se va putea juca, probabil nu se va juca, dar eu unul astept cu nerabdare inceputul de retur".
  
  Alexa crede ca un joc echilibrat ar aduce mai multa siguranta echipei: "Nu stiu cat de ofensiv vom juca,
important este sa se gaseasca o formula echilibrata. Consider ca nu exista doar atacanti si doar aparatori,
toti trebuie sa contribuie atat la faza ofensiva, cat si la cea defensiva. Trebuie un echilibru, ceva care sa
dea siguranta echipei, sa dea consistenta. Stiti cum se spune, atacantii vand bilete, dar apararea castiga
campionate, acesta este principiul meu. Asta nu inseamna neaparat ca fundasii sa fie foarte valorosi, ci ca
echipa sa fie foarte bine organizata".
  
  Mijlocasul a afirmat ca Eric este fotbalistul care face jocul echipei mediesene, dar considera ca sprijinul
suporterilor banateni va face diferenta. "Eric este un fotbalist care, cel putin pentru Medias, e vedeta
echipei. E jucatorul care da ultima pasa, dar stie si sa finalizeze. E un jucator foarte important pentru ei
si, din pacate pentru noi, mai mereu a inscris impotriva noastra. Speram sa vina cat mai multi suporteri la
meci. Cu siguranta va fi rece, nu va fi o vreme care sa te imbie la un meci, dar mizez pe foamea de fotbal
a suporterilor nostri, care nu au mai vazut un meci de trei luni. Cred ca si ei sunt constienti ca ne pot ajuta
foarte mult si mizez pe faptul ca vor veni in numar mare", a precizat Alexa.
  
  Partida FC Timisoara - Gaz Metan Medias, din etapa a XIX-a a Ligii I, se va disputa sambata, de la ora
19.00.
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