
FC Sibiu in coma
Pe un teren impracticabil si curatat de zapada cazuta in noaptea dinaintea meciului de sambata trecuta,
doar cu cateva minute inainte de debutul partidei, Sibiul a cedat din nou toate cele trei puncte de pe teren
propriu, de data aceasta chiar in fata uneia dintre echipele cu care se lupta direct pentru evitarea
retrogradarii, Rapid II Bucuresti. 
  
  Contrar rezultatului final, sibienii au dominat autoritat ostilitatile in teren, in special in prima repriza.
Jucatorii pregatiti deocamdata de Lucian Burchel, fostul secund al lui Mihail Marian, au ratat prin Patru
cea mai mare ocazie de gol, in minutul 33, cand atacantul sibian, dupa ce l-a driblat pe portarul
oaspetilor, a trimis incredibil in bara transversala, de la opt metri lateral dreapta si cu poarta goala. 
  
  Cum ocaziile se razbuna, a fost nevoie ca portarul Parvu sa comita o greseala ca in curtea scolii si soarta
meciului sa se decida in favoarea oaspetilor. Portarul sibian a degajat gresit un balon la 30 de metri de
poarta sa, balonul fiind interceptat de mijlocasul Pena, care a marcat in poarta goala, de la marginea
careului mare. Sibiul a trecut, apoi, pe langa egalare, cand suturile lui Cosmin Stoica si Ignat s-au scurs
milimetric pe langa poarta rapidistilor. 
  
  Nici dupa pauza lucrurile nu au stat altfel. Oaspetii s-au aparat non-stop, dar atacurile sibienilor au
devenit haotice si fara vlaga. Acelasi nefericit Ignat a sutat pe langa poarta, de la 7 metri de buturile
adverse, cu un sfert de ceas inainte de finalul meciului. Fotbalistii sibieni au plecat resemnati catre
vestiare, la finele partidei, sub privirile dojenitoare ale celor 500 de fani care au infruntat frigul, dar si ale
primarului Klaus Johannis, prezent la meci. 
  
  Lucian Burchel, antrenor interimar FC Sibiu:
  "Am pierdut nemeritat acest meci, din care meritam sa obtinem cel putin un egal. Atata timp cat mai
avem sanse teoretice de salvare de la retrogradare, trebuie sa speram".
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