
FOTBAL B2 - Ne�vinsi � Capital
Sibiul a remizat la Rapid II si ramane lider in seria a II-a . FC Sibiu are, acum, trei puncte avans fata de
ocupanta locului II, CS Otopeni, pe care o va intalni sambata, pe Municipal . Keul a fost in  "vizita"  la
Gaz Metan . FC Sibiu ar putea avea in viitorul apropiat un teren sintetic pentru antrenamente
  
  RAPID II BUCUREsTI - FC SIBIU 0-0
  
  RAPID:
  Sardescu - M. Calin, Raicu, D. Dumitrescu, I. Dumitru - G. Ene (79 Saghin), Petrea, Pandele (88
Negrut), V. Dinu - A. Chiriac, Ed. Iordanescu (60 M. Radulescu). 
  Antrenor M. Stoica
  
  FC SIBIU:
  Fl. Filip - C. Szeghedi, Nicolau, L. Cotora, Cl. Cosma, Buican - Ad. Demian, HANC, Tarcea, Bandar -
L. Patru (78 Cl. Gheorghe). 
  Antrenor J. Gavrila
  Eliminat: Nicolau (85) 
  Arbitri: V. Stanisteanu (Buzau) ***, I. Popa (Pascani) ***, T. Marchis (Baia Mare) ***
  Spectatori: 500
  
  Remiza obtinuta de echipa noastra cu satelitul Rapidului, sambata, pastreaza invincibilitatea nestirbita si
dupa deplasarea de la Bucuresti. Echipa lui Jan Gavrila nu a facut un meci extraordinar, ba pe alocuri s-a
creat chiar impresia ca FC Sibiu joaca la remiza. Grupati pe doua linii in aparare, sibienii au trimis toate
mingile utile catre Patru, care insa nu a profitat de nici o ocazie. Rapidul a dominat steril jocul, ocaziile
periculoase la poarta lui Filip fiind raritati. 
  
  Sibiul putea sa plece din Capitala cu toate cele trei puncte, daca Patru (15), scapat singur cu Sardescu, si
Tarcea (84), care a sutat periculos de la 18 metri, ar fi marcat. Singura faza notabila a meciului s-a produs
in minutul 87, atunci cand Nicolau a primit cartonasul rosu, luand al doilea galben, deoarece a lovit
mingea dupa fluierul arbitrului.  "Mie mi-a spus ca nu a auzit fluierul arbitrului si inclin sa-l cred. Nicolau
nu este genul de jucator care sa comenteze la deciziile luate de arbitrii si am ramas mirat si eu de gestul
sau. Asta este. Trebuie sa gasesc solutia potrivita pentru a-l inlocui"  a declarat la finele meciului, Jan
Gavrila. Una peste alta Sibiul este pe primul loc, la trei puncte de urmaritoarele sale si asteapta cu
incredere derbiul de sambata de pe Municipal cu CS Otopeni.
  
  Jan Gavrila asteapta derbiul
  Sibiul nu a reusit sa invinga in acest tur de campionat in nici o deplasare din Capitala. Chiar daca nu au
invins, sibienii s-au aratat multumiti si de punctul ciupit la Rapid II.  "A fost un meci in care am fost
foarte multumit de angajamentul jucatorilor echipei mele. Am incercat sa jucam mai mult pe contraatac
si puteam invinge daca marcam in una dintre cele patru ocazii de gol avute. Personal cred ca am obtinut
un rezultat pozitiv care ne da incredere inaintea dificilului meci de sambata cu CS Otopeni. Daca batem
aceasta echipa terminam turul pe primul loc" , a declarat ieri  "Leul" .
  
  Keul a spionat la Medias
  Vicepresedintele Werner Keul a fost sambata la Medias, unde a urmarit partida dintre Gaz Metan si
Unirea Dej. Oficialul sibian a venit la acest meci si pentru a se edifica asupra terenului sintetic pe care
echipa lui Sabau il va inaugura la inceputul lunii decembrie. Keul vrea sa faca si el unul la fel pentru
echipa sa, la Sibiu si a venit sa vada cu ochii sai cum se face acesta la Medias. Keul era optimist in
privinta meciului echipei sale de la Bucuresti.  "Nu ne este frica de Rapid II. S-a inteles gresit de voi
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ziaristii. Noi nu ner temem de nimeni"  a declarat Keul la Medias.
  
  Moldovan se cearta cu Gaz Metan
  Claudiu Moldovan a declarat, sambata, ca va face o noua plangere la FRF, deoarece termenul de 45 de
zile acordat de acest for celor de la Gaz Metan Medias, pentru achitarea unei datorii de aproape 2.000 de
euro din contractul de anul trecut a expirat deja, iar Gazul nu i-a dat nici un ban.  "M-au dus cu zaharelul
ca mi-i dau si au trecut deja doua saptamani de la expirarea termenului limita. Eu i-am inteles destul. O sa
depun zilele acestea o noua plangere la Federatie. O sa fie penalizati in clasament, asa ca nu cred ca isi
permit asa ceva. Nu credeam ca vom ajunge intr-o astfel de situatie, dar am muncit pentru bani acestia" ,
a declarat sambata Moldovan, prezent la meci la Medias.
  
  Dragos POPESCU
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