
FC Sibiu - Primul punct acasa
FC Sibiu a remizat cu liderul seriei a II-a a Diviziei B, Universitatea Craiova si a obtinut primul punct
acasa, dupa patru esecuri consecutive pe "Municipal" .
  
  Dupa plecarea lui Mihail Marian, FC Sibiu da semne ca renaste din propria cenusa: a obtinut un punct cu
Universitatea Craiova, dintr-un egal acasa care ar putea fi vital in dificila misiune de salvare de la
retrogradare. 
  
  Lasati temporar pe mana secundului Burchel, sibienii au jucat curajos in fata oltenilor care au sosit pe
Cibin din postura de lideri ai seriei. Daca in prima repriza ambele echipe au ratat cate o ocazie firava de
gol, dupa pauza juvetii au iesit la atac si i-au facut mari probleme apararii bine coordonate de juniorul
Pistol. Orac si Dima au ratat incredibil din ocazii de unul la unul cu portarul Parvu, apoi Sibiul a replicat
de doua ori prin suturile lui Patru si Cosmin Stoica. Oaspetii au trimis o data balonul in bara transversala
si au ratat apoi din nou dupa minute bune de asediu la poarta Sibiului. Suporterii sibieni de pe Municipal
au ajuns in pragul disperarii cand Patru, scapat singur cu Bornescu, a sutat tare, direct in acesta. 
  
  Sibiul a treminat meciul in atac, amintind de vremurile bune din editia trecuta de campionat, cand facea
legea in seria a II-a.
  
  Burchel nu stia de regula "juniorului"
  Antrenorul interimar Lucian Burchel a marturisit ca nu stia de regula FRF care stipuleaza ca, la fiecare
meci disputat de echipele din Divizia B, acestea sa introduca un junior titular. Daca FC Sibiu nu l-ar fi
avut pe juniroul Pistol in lot, ar fi pierdut meciul cu Craiova cu 0-3, la masa verde. Cu doar o ora inainte
de meci, Iagaru a fost scos din "11"-le de baza si i-a lasat locul pe teren juniorului Pistol, care a fost, de
altfel, cel mai bun jucator al Sibiului in aceasta partida. "Noroc cu organizatorul de competitii Vasile
Armenean, pentru ca, altfel, jucam fara junior. Eu nu stiam de regula asta", a declarat Burchel.
  
  Va fi antrenor sibian
  Surse oficiale din cadrul gruparii de pe Cibin au confirmat, pentru SIBIANUL, ca noul tehnician va fi
unul "suta la suta originar din Sibiu". Acesta va fi instalat in aceasta saptamana si va fi prezentat intr-o
conferinta de presa. SIBIANUL a aflat ca cele mai mari sanse la preluarea echipei sibiene le are Adi
Vasai, antrenor actualmente la Liberty Salonta, echipa din seria a treia a Diviziei B.
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