
FC SIBIU (B2) - La prima victorie
FC Sibiu a invins sambata dimineata, cu scorul de 2-1, pe IS Campia Turzii . Meciul a inceput cu o
intarziere de jumatate de ora, deoarece echipa-oaspete a avut probleme pe drum . Sibiul joaca maine, de
la ora 11.00, cu Gaz Metan Medias, la Copsa Mica
  
  FC SIBIU – ISCT 2-1 (2-0)
  Au marcat: Moldovan (’13), Corfar (’21) / somotecan (’56)
  Spectatori: 100
  
  FC SIBIU:
  Filip – Buican, Cotora, Nicolau, Tilvan – Beza, Moldovan, Demian, Szeghedi – Corfar, Tarcea.
  Dupa pauza a fost rulat intreg lotul de jucatori.
  
  Pe un teren deosebit de greu, FC Sibiu a invins pe IS Campia Turzii, in primul amical al acestui an. Jan
Gavrila a trimis in teren la inceputul meciului o formula pe care am putea-o revedea si-n returul
campionatului care va incepe in luna martie. Moldovan a deschis scorul in minutul 13, cu un sut puternic
de la marginea careului mare. Corfar l-a imitat, peste aproximativ zece minute. La scorul de 2-0,
antrenorul Jan Gavrila a schimbat toata echipa, pentru a putea vedea la lucru toti jucatorii pe care i-a avut
in cantonamentul de la Paltinis. Oaspetii au redus din diferenta in minutul 56 al meciului. Pentru ca s-a
jucat pe zapada, partida a fost mai mult una de angajament pentru fotbalistii de pe teren. Jan Gavrila a
menajat vedeta echipei, atacantul Dudita, pentru ca nu a vrut sa se reaccidenteze..  "Nu am mai jucat de
multa vreme pe zapada, dar imi era tare pofta de un fotbal dupa cantonamentul de la Paltinis" , a declarat
Talvan, la primul sau meci sub tricoul unei echipe sibiene, dupa plecarea de la Inter. Sibienii vor juca
maine, la Copsa Mica, cu Gaz Metan Medias. Partida, care va avea loc de la ora 11.00, va fi un bun prilej
pentru sibieni ca sa razbune eliminarea din Cupa Romaniei, din toamna, cand Gaz Metan a invins Sibiul
chiar pe Municipal. 
  
  Jan e multumit
   "Leul"  e multumit de acest prim test al echipei sale. Jan Gavrila s-a aratat insa, putin nemultumit ca cei
de la ISCT nu au vrut sa joace doua reprize de 60 de minute.  "Am fi vrut sa jucam doua reprize de 60 de
minute, dar cei de la Campia Turzii nu au vrut acest lucru, pentru ca ei si-au adus doar 15 jucatori, spre
deosebire de noi, care avem 31 in lot la ora actuala. Ne-am miscat bine si sunt multumit. La fel pot sa
spun si de evolutia celor nou veniti in lot. Au jucat foarte bine si sunt solutii la echipa noastra" , a
declarat ieri, antrenorul sibian.
  
   "Leul"  a facut show
  Tehnicianul Jan Gavrila a fost ieri, aproape tot timpul cu gura pe elevii sai, mai ales dupa pauza, cand a
introdus in teren si alti jucatori. Tehnicianul sibian l-a luat la ochi pe tanarul Cosma, care nu baga cum
trebuie piciorul la minge.  "Mai Cosma, nu te mai gandi la prietena de acasa. Lasa ca o vezi dupa meci, ca
nu ati fost despartiti prea mult timp. Zece zile nu cred ca au fost asa de multe. Joaca cum trebuie si dupa
asta ai liber pana luni sa petreci alaturi de iubita ta" , a strigat Jan Gavrila spre amuzamentul
finantatorului Keul, aflat langa el. Dupa meci, tehnicianul sibian i-a imbarbatat pe nou veniti si a glumit
iar cu Cosma.  "Bine, baieti. Cosma, da-ti doua palme sa te iert pentru jocul slab" , a glumit Jan. Jucatorul
s-a conformat si el si i-a cerut iertare  "Leului" .
  
  Nu crede in capcanele adversarilor
  Jan Gavrila a declarat ieri, ca nu crede ca Pandurii si Petrolul au probleme cu banii, fiind convins ca de
fapt, situatia e alta.  "Sa fim seriosi. Nu se dau prime acum. Ca sunt restante la contracte, si de asta ma
indoiesc. Cred ca zic asa ca sa ne induca in eroare. Pai cum nu au bani, cand uite, am auzit ca Pandurii
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merg in cantonament la Predeal, o statiune care nu este chiar asa de ieftina. Pana la urma e problema lor.
Nu ne intereseaza ce se petrece in sanul echipelor lor. Pe noi ne intereseaza doar ce e la noi in ograda.
Atata tot" , a mai declarat ieri, tehnicianul liderului seriei a II-a la fotbal.
  
  Keul s-a plimbat in Hawaii
  Vicepresedintele clubului sibian, Werner Keul, care este, totodata, si principalul finantator al lui FC
Sibiu, s-a reintors vineri acasa, dupa un concediu de aproape trei saptamani petrecut in SUA si Hawaii.
Keul a fost in acest voiaj cu prietena sa, dar si cu primarul sibian, Johannis.  "Am fost plecat in concediu
prin SUA si Hawaii. M-am bronzat si mi-am reincarcat bateriile. Sunt gata de treaba. Am venit sa-i vad
pe baieti la joc. Imi era dor de echipa" , a declarat ieri, finantatorul sibienilor.
  
  Cinci absenti la ISCT
  Antrenorul Ciorceri nu a putut deplasa ieri, la Sibiu, sase dintre jucatorii de baza, acestia fiind
accidentati. Este vorba despre Rotaru, Dimbian, Cheran, Dicher si Ignat. In schimb, la ISCT au debutat
Anton Adrian (Lotus Felix) si Szylaghi Roland (Transport Tg. Mures).  "Nu pot sa-mi fac o impresie
despre ei dupa primul meci. Sunt jucatori de perspectiva. Nu am putut folosi, astazi, sase jucatori de
baza, pentru ca sunt accidentati. Chiar daca am pierdut, echipa merge bine. Sper sa facem un retur bun de
campionat si sa punem probleme echipelor de la promovare. Vreau sa bat inca o data Mediasul, la ei
acasa, si Jiul, bineinteles" , a declarat ieri, Ciorceri.
  
  Au servit ceai la pauza
  Jucatorii lui Jan Gavrila au servit, la pauza meciului, cate o cana cu ceai de lamaie, preparat de
organizatorul de competitii, Vasilica Armenean. Figura a mai fost repetata si la finele meciului. Pentru ca
vestiarele de la stadionul  "Vointa"  erau ocupate de juniorii clubului sibian, jucatorii celor doua echipe
s-au echipat la vestiarele de la stadionul Municipal.  "Acolo erau si copii si mai bine ne-am schimbat la
stadionul Municipal. si conditiile sunt mai bune" , a spus un oficial al clubului sibian.
  Dragos POPESCU
  
  Cu masinile impotmolite
  Cotora si Talvan au avut probleme la plecarea cu masinile personale din fata stadionului
Municipal din Sibiu. Acestea a trebuit sa fie impinse, deoarece se impotmolisera in zapada.  "Asa e
cand pui nevasta sa conduca la volanul masinii. Trebuie sa impingi" , a glumit Cotora. Cei doi
jucatori sibieni au fost ajutati de cativa dintre coechipierii actuali la impinsul masinilor.  "Impinge
Musashi nu sta sa te uiti" , i-a strigat acelasi Cotora lui Tilvan. La numai cateva minute mai tarziu,
si Talvan a avut probleme cu masina, care a trebuit impinsa mai bine de cincizeci de metri pentru a
putea pleca de la stadion.  "Zapada asta ne face probleme, dar asa e frumos. Daca nu te plictisesti"
, a comentat Talvan.
  
  Vasii si-a reintalnit fosta echipa
  Antrenorul sibian Adi Vasai si-a revazut ieri, o parte din jucatorii pe care i-a pregatit la IS
Campia Turzii. Sibianul a fost pupat de toti fostii sai jucatori, dar si de antrenorul actual al
echipei, George Ciorceri, cu care s-a intretinut pret de cateva minute in ceea ce priveste situatia de
la echipa.  "E normal sa te bucuri cand revezi oamenii cu care ai lucrat acolo. Ma bucur pentru ca
i-am revazut pe baieti" , a spus Vasai. Sibianul sustine ca nu duce lipsa de oferte, dar ca nu e tentat
sa preia o echipa in aceasta iarna.  "Nu ofertele lipsesc. As prefera sa iau o echipa din vara, nu
acum, de la jumatatea campionatului" , a spus ieri, Vasai.
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