
Eugen Pirvulescu: Baiatul meu joaca la Gaz Metan si vom fi adversari
Presedintele executiv al clubului Pandurii Targu Jiu, Eugen Pirvulescu, a declarat, miercuri, ca a discutat
cu fiul sau, Paul Pirvulescu, jucator la formatia Gaz Metan Medias, cei doi urmand sa fie adversari in
meciul din etapa a V-a a Ligii I, transmite corespondentul Mediafax. 
  
  "Baiatul meu joaca la Gaz Metan Medias, dar una e una si alta-i alta. E jucator profesionist si isi apara
culorile clubului lui. Chiar am vorbit cu el pe tema asta, vin aici si e normal sa isi doreasca sa ia puncte.
Cei de la Gaz Metan vin sa castige la Targu Jiu sau sa plece cu puncte, dar noi speram sa nu fie asa. Noi
avem nevoie mai arzatoare decat ei de aceste puncte", a spus Eugen Pirvulescu. 
  
  Pirvulescu a afirmat ca spera ca jucatorii formatiei Pandurii sa se concentreze si sa obtina cele trei
puncte de la meciul cu Gaz Metan. "Sunt trei puncte necesare pentru noi. Gaz Metan a inceput mai bine
campionatul si se afla chiar pe prima pozitie, deci vine din fotoliul de lider la Targu Jiu. Dar sper ca
baietii sa fi trecut peste esecul mai dur cu Gloria Bistrita si sa se concentreze sa obtina cele trei puncte
puse in joc la partida cu Gaz Metan", a precizat Pirvulescu. 
  
  Oficialul gorjean considera ca Gaz Metan a ajuns pe primul loc in clasament, deoarece au avut meciuri
mai usoare: "Cei de la Gaz Metan au avut o programare mai usoara decat noi, pentru ca au jucat cu mai
multe nou promovate. In schimb, noi am avut jocuri ceva mai dificile decat ei, pentru ca am jucat cu
Unirea Urziceni, Dinamo Bucuresti si cu Otelul Galati, care a fost revelatia sezonului trecut, dar si cu
Gloria Bistrita, o echipa care pierde destul de greu puncte acasa". In ceea ce priveste pozitia ocupata de
echipa din Targu Jiu in acest moment, Pirvulescu nu este deloc ingrijorat: "Este doar inceputul
campionatului, sunt mai multe echipe cu doua puncte acolo de la locul 15 in jos, dar nu e relevant acum
clasamentul pentru ca e abia inceputul campionatului. Avem doar doua puncte, dar speram ca sambata sa
obtinem victoria si sa acumulam si noi cinci puncte si sa ramanem cu minus patru in clasamentul
adevarului". 
  
  Partida Pandurii Targu Jiu - Gaz Metan Medias, din etapa a V-a a Ligii I, se va disputa sambata, de la
ora 22.00. 
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