
<b>FC SIBIU - Reunire � efectiv complet</b>
Peste treizeci de fotbalisti au participat ieri, la reunirea liderului seriei a II-a la fotbal . Pepenar
(ex-Corvinul Hunedoara), Balan (Unirea Dej) si Mutiu (Poli Timisoara) sunt noutatile din tabara sibiana
. Dudita a reluat antrenamentele dupa mai bine de trei luni
  
  Fc Sibiu s-a reunit ieri oficial, pentru prima data in anul 2005. Jucatorii lui Jean Gavrila s-au mai vazut
in vacanta, la antrenamentele neoficiale in sala. Ieri insa, a fost primul antrenament la care au venit
obligatoriu toti fotbalistii liderului seriei a II-a a diviziei B. La ora 15:00, toata lumea a fost prezenta la
sedinta tehnica ce a avut loc in vestiarul echipei sibiene, unde cei peste 30 de jucatori s-au inghesuit sa
asculte ideile transmise de tehnicianul Jean Gavrila. La aproximativ 40 de minute de la inceperea acestei
sedinte, jucatorii sibieni au pasit pe gazonul destul de moale al terenului de antrenament aflat in imediata
vecinatate a stadionului Municipal. Impartiti in doua grupe de cate 16, jucatorii au efectuat incalzirea sub
indrumarea secundului Dorin Zotinca, supervizat atent de Jean Gavrila. sedinta tehnica de ieri
dupa-amiaza a durat mai putin decat un antrenament obisnuit, sibienilor fiindu-le permis, de altfel, sa se
dueleze la tenis de picior, in curtea stadionului Municipal. De remarcat este ca nu a lipsit nici un jucator
de la reunirea de ieri. Antrenamentele vor continua la Sibiu, pana in data de 19 februarie, cand este
programata plecarea pentru un cantonament de zece zile in statiunea Paltinis. Primul meci amical al
echipei de pe Cibin va fi la finele acestei luni, in data de 29 ianuarie, cu Industria Sarmei Campia Turzii.
  
  Trei jucatori in probe
  Alaturi de fotbalistii deja stiuti la Sibiu, s-au antrenat ieri si trei nume noi, fata de lotul cu care liderul
seriei a II-a a  "defilat"  in turul campionatului. Pepenar de la Corvinul Hunedoara, Balan de la Unirea
Dej si Mutiu de la divizionara B, Politehnica Timisoara, au fost noutatile de la primul antrenament oficial
al anului. Zilele urmatoare sunt asteptati si alti jucatori in probe. Nu s-a demarat oficial nici o negociere
cu vreunul din noii fotbalisti, mai intai fiind dorita o monitorizare a acestora, si abia apoi, daca va fi
cazul, se vor demara negocierile.
  
  Dudita a reluat antrenamentele
  Asul din maneca sibienilor si incontestabil cel mai bun jucator din tabara liderului in turul de
campionat, mijlocasul Doru Dudita, a reluat ieri antrenamentele dupa o pauza de mai bine de trei luni, din
cauza unei leziuni suferite la genunchiul piciorului drept. Recuperarea lui a decurs normal, fotbalistul
originar din Ramnicu Valcea fiind recuperat in totalitate. Tot ieri, s-a antrenat pentru prima oara oficial si
fundasul Iagaru, revenit in lot dupa o tentativa esuata de a isi gasi o echipa in Spania. Iagaru este
monitorizat de club pe toata perioada pregatirilor, o decizie finala in cazul lui urmand sa fie luata inainte
de inceperea returului. 
  
  Atmosfera optimista, ganduri mari
  Atmosfera in sanul echipei de pe Cibin este una destul de optimista. Jucatorii liderului seriei a II-a spun
ca pornesc la drum in noul an cu gandul la o promovare mult asteptata la Sibiu, in prima divizie.  "Cea
mai mare dorinta este ca sa promovam echipa in divizia A, la finele sezonului. Toti ne gandim la sansa pe
care o avem si promitem sa facem tot ce ne sta in putinta din punctul nostru de vedere, ca FC Sibiu sa
activeze de la vara in divizia A. Nu ne va fi usor, dar nici imposibil" , au declarat cativa dintre jucatorii
reprezentativi ai echipei.
  
  Febra balonului rotund
  La iesirea din vestiare, toti jucatorii abia asteptau sa faca primul antrenament cu mingea. Nici nu
incepuse bine alergarea si deja se faceau perechile pentru partidele de fotbal-tenis.  "Nu am rival la
fotbal-tenis. Ii las sa-si faca ei echipele, si cine ramane, sa joace cu mine. Ii batem pe toti. Bine ca am
inceput pregatirile, ca ma plictiseam acasa sa stau asa, zile la rand, si sa nu dau cu piciorul intr-o minge.
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Mi-am pastrat silueta special ca sa ma prezint bine la nea Jean. Cred ca nu m-am ingrasat nici 100 de
grame per total, in aceasta vacanta" , spune capitanul sibienilor, Lucian Cotora. 
  
  Nici un oficial la reunire
  Nici un mebru din conducerea clubului sibian nu a fost prezent la reunirea echipei. Finantatorul si
vicepresedintele clubului, Werner Keul, este plecat in Germania pentru rezolvarea unor probleme
personale, iar presedintele clubului, primarul Klaus Johannis este plecat in concediu pentru o saptamana.
Surse apropiate edilului sibian au declarat ca Johannis este plecat cu vicepresedintele Keul in Germania. 
  
  Dragos POPESCU
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