
FC SIBIU - �apoi la munc
Peste douazeci de jucatori din lotul celor de la FC Sibiu s-au prezentat, marti si miercuri, la
antrenamentele neoficiale, in sala, ale echipei . Balan, de la Unirea Dej, s-a antrenat cu sibienii . FC
Sibiu se reuneste luni
  
  Mai bine de trei sferturi din lotul de jucatori al liderului seriei a II-a la fotbal, FC Sibiu, s-au prezentat,
marti si miercuri, la primele doua antrenamente neoficiale ale echipei, supervizate atent de tehnicianul Jan
Gavrila si secundul acestuia, Dorin Zotinca. In frunte cu capitanul Lucian Cotora, un impatimit, de altfel,
al fotbalului in sala, sibienii s-au impartit in trei echipe si, timp de aproximativ o ora si jumatate, au jucat
fotbal in Sala de Sport a Academiei Fortelor Terestre  "Nicolae Balcescu" .  "Abia asteptam sa ne intalnim
si sa facem miscare, mai ales dupa aceste sarbatori. Initial m-am temut ca nu o sa fim decat vreo
cinci-sase la antrenament, dar am ramas cu totii surprinsi ca ne-am strans aproape toti din lot. Ideea cu
aceste antrenamente a fost una extraordinara mai ales pentru noi, cei care suntem de prin Sibiu. Abia
asteptam sa ne reunim si sa incepem pregatirile pentru un retur de campionat la finele caruia ne dorim sa
promovam in divizia A si sa aducem fotbalul sibian acolo unde merita sa fie, la cel mai inalt nivel" , a
declarat, la finele antrenamentului de marti, capitanul Lucian Cotora.  "E bine ca baietii au venit si la
aceste antrenamente, care erau optionale. Imi doresc ca anul 2005 sa reprezinte anul in care Sibiul revine
in prima divizie" , a completat antrenorul principal al echipei de pe Cibin, Jan Gavrila.
  
  Doua noutati de moment
  La antrenamentele din aceasta saptamana s-au pregatit cot la cot cu sibienii si doi jucatori noi. Este
vorba de Balan, de la Unirea Dej, acesta facand Revelionul la Sibiu, alaturi de bunul sau prieten Buican,
ce activeaza la liderul din seria a II-a si de fiul arbitrului mediesean, Parvulescu, in varsta de 17 ani, care
a facut si el o miscare alaturi de Cotora & co.  "Cei doi au venit doar sa se pregateasca alaturi de jucatorii
mei. Nu se poate vorbi de viitoare transferuri ale lor in acest moment. Dupa ce vom relua antrenamentele,
este posibil sa vina si jucatori in probe. Despre aceste lucruri vom discuta numai atunci cand ele vor fi
reale" , a declarat ieri antrenorul Jan Gavrila.
  
  Reunire pentru luni
  Echipa sibiana se va reuni, luni dupa-amiaza, la ora 15:30, la stadionul Municipal din localitate. Sibienii
vor face primele antrenamente pe terenul II, aflat in vecinatatea arenei oficiale pe care echipa disputa
partidele de pe teren propriu in campionat. Sibienii urmeaza sa efectueze apoi vizita medicala, dupa care
echipa va urca la Paltinis pentru aproximativ zece zile.
  
  Dragos POPESCU
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