
FC SIBIU - Au primit toti banii
Fotbalistii de la FC Sibiu au primit vineri toti banii restanti din acest tur de campionat, finantatorul
Werner Keul dovedind, astfel, ca este in continuare un om de cuvant . Jucatorii originari din Sibiu vor
face antrenamente in continuare, martea si miercurea, la Sala de Sport de la  "Nicolae Balcescu" 
  
  Jucatorii liderului seriei a II-a a diviziei B, FC Sibiu, au primit vineri toti banii restanti, promisiunea
facuta de finantatorul Werner Keul fiind respectata cu sfintenie si tipicitate nemteasca. Vicepresedintele
clubului le promisese acestora ca pana la finele acestui an vor fi achitate primele restante si chiar le-a
indicat jucatorilor sai data la care banii vor fi virati in conturile lor.  "Domnul Werner ne-a promis ca
vineri, de dimineata, vom avea in conturi toate primele restante. Vreau sa va spun ca promisiunea facuta a
fost respectata intocmai. Acum suntem la zi cu toti banii. Clubul intra in noul an fara datorii catre
jucatori" , a declarat ieri capitanul sibienilor, Lucian Cotora. Sibienii au vacanta pana in data de 10
ianuarie 2005, cand se vor prezenta la stadionul Municipal, pentru reunirea lotului. Sibienii vor urca apoi,
peste cateva zile, la Paltinis, pentru un stagiu de pregatire fizica sub comanda tehnicianului Jan Gavrila.
  
  Continua antrenamentele
  Mai mult de jumatate din jucatorii de baza ai antrenorului Jan Gavrila participa la antrenamentele
neoficiale, care au loc in sala de sport a Academiei Fortelor Terestre  "Nicolae Balcescu" . Acestea au loc
in zilele de marti si miercuri, sub supravegherea antrenorului Jan Gavrila.  "Eu nu pot sta acasa mai mult
de trei sau patru zile si sa nu dau cu piciorul in mingea de fotbal. E bine ca ne strangem mai multi.
Saptamana trecuta ne-am strans aproape douazeci de jucatori" , a spus cel mai reprezentativ sibian,
Lucian Cotora.
  
  Cotora, dadaca pentru fetite
  Capitanul sibienilor a fost zilele trecute pe post de mamica, pregatind-o pe fetita sa mai mare, pentru
serbarea de sfarsit de an. Din aceasta cauza, Cotora a ratat antrenamentul de miercuri dimineata.  "Pai,
macar acum, cand sunt liber sa recuperez din timpul pierdut. Am fost solicitat de fetita mea cea mare sa o
insotesc la serbare si nu am putut-o refuza. Am stat acasa si ne-am pregatit amandoi pentru evenimentul
ce a avut loc sambata" , a spus ex-dinamovistul Cotora.
  
  Dragos POPESCU
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