
FC Sibiu - Din nou � teste
<b>FC Sibiu si Atletic continua astazi seria amicalelor din aceasta iarna cu doi adverari din judet.
</b><br />  <br />  Abia iesiti din semicantonamentul de la stadion, jucatorii antrenati de Adrian Vasai se
pregatesc de inca un meci de verificare inaintea returului. Fc Sibiu se deplaseaza astazi la Medias pentru
primul test cu adversara din Seria V Sparta Medias, echipa pe care o va infrunta inca o data sambata.
Prima intalnire este programata in deplasare, pe Tarnava Mare, acolo unde concitadina Atletic s-a
impiedicat acum patru zile (0-2). ,,Meciul e programat la ora 11, dar vrem sa schimbam ora de incepere
pentru dupa-amiaza. Din cauza frigului de afara, terenul va fi inghetat si riscam sa avem dupa aceea
accidentari nedorite. Speram sa gasim intelegere la cei de la Sparta" , a declarat Vasai ieri. Contra
mediesenilor, tehnicianul sibian va folosi, ca si impotriva Unirii Alba Iulia saptamana trecuta, o serie de
tineri jucatori de la echipa a doua, care se pot ridica la nivelul colegilor de la formatia mare. ,,Lor le
prinde bine sa faca pregatirea alaturi de noi si sa participe la amicale. Este posibil ca, dintre ei, sa sara
unuldoi in evidenta si sa faca saltul la echipa mare foarte curand" , a adaugat Adi Vasai. <br />  <br /> 
<b>Amintiri de primavara </b><br />  Si cealalta formatie a orasului din Liga a III-a, Atletic Sibiu are
programat astazi un amical. Pe terenul doi al arenei ,,Independenta" , trupa pregatita de Nelutu Luca va
intalni, cu incepere de la ora 11, divizonara judeteana Universitatea Progresul. O reeditare a derbiului
pentru promovarea in C din sezonul trecut, castigat de galben-albastri, e drept, acum fara miza. Si
tehnicianul echipei de langa Obor va continua sa se bazeze mai mult pe tinerii adusi in probe in aceasta
pauza competitionala, pentru a-si forma o impresie si mai exacta asupra potentialului acestora, in vederea
unor posibile transferuri pentru partea a doua a campionatului.   <br />  <br />  <b>Cosma, la
medic</b><br />  <br />  FC Sibiu nu se va baza nici astazi, contra Spartei Medias, pe ,,capitanul" 
Claudiu Cosma. Accidentat serios la genunchi in timpul cantonamentului de la stadion, fundasul central a
renuntat sa mai participe la amicale, absentand si contra albaiulenilor, pentru a nu risca o agravare a
problemei de la picior. ,,El va face maine (astazi-n.r.) o artroscopie pentru a vedea care este situatia reala
dupa ce i s-a inflamat genunchiul. Numai dupa aceea vom sti exact cat de grav este. Dar nu cred ca poate
fi ceva foarte serios" , a spus Adrian Vasai. Cosma s-a antrenat separat in toate aceste zile si ar putea
reveni alaturi de colegi in cel mult doua saptamani. <br />  <br />  Bogdan BR�Z�
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