
FC Cisnadie revine la antrenamente
Dupa ce ieri CS Athletic si-a reluat antrenamentele, astazi este randul celeilalte formatii sibiene din Liga
a III-a, FC Cisnadie, sa inceapa pregatirile. Reunirea lotului va avea loc la Cisnadie, de la ora 11, iar
antrenorul Jan Gavrila spune ca este posibil sa fie cateva noutati in lot. „Nu stiu in acest moment cine va
veni. Vom vedea exact maine (n.r.-astazi), la reunire, pentru ca si in aceasta seara (n.r.-ieri seara) voi avea
discutii cu unii jucatori. Ceea ce va pot spune este ca sunt 2-3 jucatori din zona, care au mai evoluat la
nivelul ligilor II si III ", a spus Jan Gavrila. in eventualitatea in care aceste transferuri se vor perfecta,
jucatorii respectivi se vor alatura lui Ovidiu Talvan, care se pregateste inca de la sfarsitul lunii octombrie
cu FC Cisnadie, dar nu a avut drept de joc decat din retur. 
  Jan Gavrila a declarat ca va renunta la cel putin sase jucatori in aceasta iarna, pentru ca lotul este mult
prea numeros. „Pana acum am avut 30 de jucatori si vreau sa ramanem 24, asa ca va trebui sa renuntam la
cineva ", a dezvaluit Gavrila. 
  Jucatorii din Cisnadie, care au ca obiectiv evitarea retrogradarii, vor efectua, vineri, vizita medicala,
urmand ca din 26 ianuarie sa intre in cantonament, la Cisnadie. 
  Gruparea are deja perfectate si cateva meciuri amicale, cu CSM Sebes (2 si 9 februarie) si cu Transil
Tg. Mures (6 si 12 februarie), ordinea urmand sa fie stabilita in functie de starea terenurilor la momentul
respectiv. „Mai astept raspuns de la Forex Brasov si inca de la o echipa, pentru a perfecta cate doua
meciuri cu fiecare ", a mai spus Gavrila. 
  Liga a III-a este programata sa inceapa in 29 februarie. FC Cisnadie ocupa, dupa 16 etape, locul 11, la
doar doua puncte de primul loc retrogradabil, si va juca in deplasare, cu Unirea Costesti, in prima etapa a
returului.
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