
FOTBAL B2 - FC Sibiu va avea teren sintetic
Vicepresedintele Werner Keul a declarat, ieri, ca FC Sibiu va avea, la anul, teren sintetic amenajat la
dimensiuni normale . Jan Gavrila nu se teme de CS Otopeni . Meciul va fi televizat . FC Sibiu ar putea
merge in Turcia la iarna . Reprezentantele sexului frumos beneficiaza in continuare de intrare libera
  
  Optimismul domneste mai mult ca oricand la Sibiu. Atat oficialii, cat si jucatorii clubului de pe Cibin nu
concep ca echipa lor sa nu obtina toate cele trei puncte la derbiul de maine, de pe Municipal, cu o alta
revelatie a seriei a II-a, CS Otopeni, ocupanta in prezent a locului doi in clasament, la trei puncte in 
"ceafa"  sibienilor. 
  
  Finantatorul Werner Keul a spus, ieri, ca la Sibiu este o singura lege.  "Noi cantam la Sibiu. Cine vine
aici, joaca pe muzica noastra. Noi facem legea. Ori legea spune ca Sibiul nu pierde acasa si asa va fi si
sambata" , a spus Keul. Antrenorul Jan Gavrila a fost putin mai temperat in declaratii.  "Otopeniul este o
echipa echilibrata, cu un joc relativ constant in acest campionat. Sigur ca nu pot spune ca ne temem de ei.
Noi ne vedem de jocul nostru. Incercam sa ne organizam cat mai bine si bineinteles, sa invingem" , a
spus, ieri, Leul. 
  Sibienii nu pot conta la derbiul de maine, de la ora 11.00, pe seviciile lui Nicolau, suspendat pentru
cartonasul rosu primit in urma cu o saptamana, la Bucuresti. El se alatura, astfel, lui Dudita, care, chiar
daca a inceput recuperarea, nu intra in discutii pana la reluarea campionatului, in primavara. 
  
  Apel la suporteri
  Chiar daca partida va fi televizata, fie de TV Sport, fie de Telesport, clubul sibian se asteapta ca
publicul sa fie la fel de numeros ca si la meciurile cu Pandurii Tg. Jiu si Petrolul Ploiesti.  "Intrarea
ramane libera pentru reprezentantele sexului frumos, elevi, copii si pensionari. Noi credem ca echipa va
fi sustinuta la fel ca si-n precedentele meciuri de acasa si mai credem ca sibienii vor veni la meci, mai
ales ca echipa are nevoie de sutinerea suporterilor" , au mai spus oficialii sibieni. 
  Intrarea este de 50.000 de lei la tribuna oficiala si 30.000 la tribuna a II-a si la peluze.
  
  Teren sintetic pana la vara
  FC Sibiu va incepe, in primavara, amenajarea unui teren sintetic, chiar in vecinatatea stadionului
Municipal din Sibiu. Finantatorul Werner Keul a confirmat ca vizita sa, de sambata trecuta, de la Medias,
a vizat in principal terenul sintetic al gazistilor, ce urmeaza sa fie inaugurat luna viitoare.  "Un teren
sintetic este obligatoriu, pentru mine de facut cel tarziu anul viitor. Nu mai vreau sa-mi vad jucatorii cum
se pregatesc pe trenul greu de langa stadionul Municipal. Am fost la Medias si m-am interesat la acest
club, pentru ca cei de acolo isi fac acum un astfel de teren. Vreau ca echipa sibienilor sa aiba cele mai
bune conditii de pregatire" , a declarat, ieri, Keul.
  
  Trei solutii de cantonament
  Clubul sibian studiaza, in prezent, trei oferte de cantonament pentru aceasta iarna. Chiar daca varianta
cea mai agreata de club este cea a unui stagiu la Paltinis, oficialii sibieni spun ca se analizeaza si o
posibilitate de a merge in Turcia.  "Vom analiza si o posibilitate de a merge in Turcia. Mai avem inca trei
variante de stagiu de pregatire. Mai intai, sa terminam turul campionatului cu bine" , a mai spus Keul.
  
  Dragos POPESCU
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