
<b>FOTBAL B2 - Campioni de toamn�/b>
FC Sibiu a invins pe CS Otopeni, ocupanta locului doi in seria a doua a Diviziei B, cu un gol marcat in
penultimul minut . CS Otopeni nu a tras nici un sut la poarta sau pe spatiul buturilor aparate de Filip .
Sibienii au dedicat victoria portarului lor
  
  Nici nu ai ce sa spui despre un meci in care doar una dintre echipe a jucat fotbal, iar cealalta a facut o
demonstratie despre cum se poate ca in 90 de minute sa nu dai nici un sut la poarta adversa. Sibiul a
umilit Otopeniul la toate capitolele. sarjele ofensive ale elevilor lui Jan Gavrila s-au succedat in ritm
ametitor la poarta celui mai bun om de pe teren al oaspetilor, portarul Bobariu. Tonul a fost dat de Tarcea
(minutele 3 si 5) si a fost continuat de cel mai bun sibian in acest meci, Adi Demian (minutele 31 si 39).
Oaspetii au dormit de-a dreptul in prima repriza, trecand pentru prima data de centrul terenului abia in
minutul 28. 
  Partea a doua a meciului a avut acelasi scenariu. Demian, Tarcea si Bandar au incercat, in sase mari
ocazii, vigilenta portarului advers, aflat mereu la post. Boabariu nu a mai avut ce face in minutul 89, cand
mingea centrata de Demian a ajuns in talpa lui Beza si de acolo in poarta, aruncand in aer cei peste 5.000
de spectatori din tribuna.
  
  Zapada si frig
  Pe langa apararea supra-aglomerata a oaspetilor, jucatorii sibieni au mai avut de infruntat si gerul, dar
mai ales zapada asternuta peste noapte pe gazonul stadionului Municipal. Chiar daca zapada s-a topit pe
parcursul meciului, gazonul a rezistat cu brio pana la final. Primarul Johannis a sarit si el in sus de
bucurie la golul lui Beza, imbratisandu-se cu finantatorul Werner Keul pentru reusita echipei.
  
  S-au plans degeaba
  Marian Pana il acuza pe arbitrul Victor Berbecaru ca a decis soarta derby-ului. Dupa un joc in care
elevii sai nu au expediat nici un sut pe poarta si a fost salvat de la o infrangere categorica de catre
portarul Bobariu, care a intervenit providential in sapte randuri, antrenorul Marian Pana si-a varsat
supararea pe arbitrul Victor Berbecaru.  "Golul s-a inscris dupa o lovitura libera acordata eronat de
arbitru. Nu cred ca Hidisan l-a faultat pe Patru la faza premergatoare, numai arbitrul a vazut infractiunea.
O sa ma uit pe caseta video si, daca ma insel, ma las de antrenorat" , a izbucnit fostul jucator al
dinamovistilor la conferinta de presa. Dezamagit de calitatea jocului, tehnicianul din Otopeni a spus ca
nici una dintre echipele care se bat pentru promovare in serie nu merita sa ajunga in Divizia A. 
  
  Jan, fair-play
  Antrenorul sibian a declarat la finele meciului ca nu se poate contesta victoria echipei sale si a laudat
prestatia arbitrilor.  "Am muncit si am invins meritat, chiar daca golul a picat pe final de meci. Consider
ca dupa numarul de ocazii avute, era normal sa fie asa. Daca am avea astfel de arbitraje ca astazi, in toate
meciurile de campionat, nu cred ca cineva ar mai avea ceva de reprosat. Arbitrajul a fost unul de foarte
buna calitate" , a spus Jan.
  
  Dedicatie pentru Filip
  Victoria cu CS Otopeni a fost dedicata de jucatori, colegului de echipa Florin Filip, care a implinit,
sambata, 36 de ani.  "La Multi Ani!"   "Cine e primul loc?"  si  "Campionii! Campionii"  au fost
sloganurile care au  "bubuit"  in vestiarul echipei sibiene, la finele meciului. 
  Florin Cotora, actualmente legitimat la Apulum Alba Iulia, a venit in vestiar sa-i felicite pe sibieni.
Surse apropiate conducerii clubului sibian sustin ca goalkeper-ul albaiulienilor va veni, din aceasta iarna,
la Sibiu.
  
  Dragos POPESCU
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  FC SIBIU - CS OTOPENI 1-0
  A marcat: Beza (89’)
  Spectatori: 5.000
  
  FC Sibiu: 
  Filip - Demian, Cotora, Buican - Szeghedi, Beza, Moldovan (87 Ad. Popa), Bindar, Tarcea - Patru (92’
Cosma), Corfar (93’ Munteanu).
  Antrenor J. Gavrila
  
  CS Otopeni: 
  Bobariu - Vladescu, Ardeleanu, Dita - Batranu, Hidisan, Jecu, Celpan (54 Ghita), S. Pana - D. Florea (76
Stoean), Cristean (68 Nita). 
  Antrenor M. Pana
  
  Arbitri: V. Berbecaru (Rm. Vilcea) ***, B. Medrea (Rm. Vilcea) ***, M. Beudeanu (Brasov) ***
  
  FILMUL GOLULUI
  1-0 - Beza (89’) / Demian a executat o lovitura libera de la 20 de metri lateral dreapta, iar Beza a marcat
din alunecare, de la aproximativ sapte metri.
  
  1.FC SIBIU 14 11 2 1 20-3 35(+11) 
2.Pandurii 14 9 3 2 24-6 30(+9)
3.CS Otopeni 14 9 2 3 17-8 29(+8)
4.Petrolul 14 7 3 4 27-14 24(+3)
5.Rapid II 14 6 5 3 21-20 23(-1)
6.Urziceni 14 7 1 6 26-22 22(+4)
7.Dacia Mioveni 14 7 1 6 24-24 22(+1)
8.Minerul Motru 14 6 3 5 19-17 21(0)
9.Dinamo II 14 5 4 5 23-19 19(+1)
10.Juventus 14 5 3 6 15-23 18(-3)
11.Building 14 4 4 6 12-14 16(-5)
12.Inter Gaz 13 3 4 6 16-17 13(-8)
13.Oltul Slatina 14 3 3 8 14-24 12(-9)
14.FC Caracal 14 2 4 8 10-20 10(-14)
15.Rulmentul 14 1 6 7 6-20 9(-9)
16.International 13 1 2 10 8-31 5(-13)
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