
FOTBAL B3 - Gaz Metan letal la Satu Mare
Echipa lui Ioan Ovidiu Sabau a invins in derbiul etapei jucat la Satu Mare cu scorul de 1-0 . Gazul
ramane pe locul doi in clasament, la trei puncte in ceafa liderului, Jiul Petrosani care a invins suspect de
usor la Sanicolau Mare, in fata unei echipe a celor de la Unirea care a facut figuratie in teren
  
  
  OLIMPIA SATU MARE 0–1 GAZ METAN MEDIAs 
  A marcat: Bors (72)
  (4-4-2) 
  Suciu – Raileanu, Csik, Balau, Batin – Deliu (77 Petcut), Tempfli, Cuciula (62 Musat), Dragomir –
suteu, Dulcea
  Antrenor: Mircea Bolba
  
  (4-4-2) 
  Curiman – Bors, Nan, Fl. somfalean, sepsi – Pleniceanu (46 Buzean), Ghiorma, Musca (90 Mija),
Voicila (88 C. serban)  - Boaru, Zaharia
  Antrenor: Ovidiu Sabau 
  
  Arbitru: Viorel Sandu***. Asistenti: Iulian Radu*** si Ion Olteanu*** (toti din Bucuresti) 
  Spectatori: 800
  
  Cu putin timp inaintea fluierului de inceput al arbitrului, presedintele satmarenilor, MirceaGovor, foarte
sigur pe sine, a exclamat  "astazi jucam pentru locul doi, iar peste doua saptamini, cand vine Jiul la noi,
vom juca pentru primul loc“. Din pacate pentru el, presedintele Olimpiei nu s-a dovedit a fi un bun profet
si spusele lui au fost contrazise de fotbalistii satmareni si de rezultatul final. Gaz Metan nu a facut un joc
extraordinar, dar per ansamblu a meritat victoria si locul doi in clasament.
  
  Jocul dintre Olimpia si Gaz Metan a fost de slaba calitate si nu si-a prea meritat titulatura de  "derby“" .
Cele doua echipe s-au angajat intr-o lupta oarba din care, pe tot parcursul celor 90 de minute, au iesit
doar 4-5 faze demne de luat in seama. Satmarenii au mizat foarte mult pe golgeterul lor, Adi Dulcea, spre
care s-au indreptat mai toate baloanele. Acesta s-a zbatut mult si a vrut sa demonstreze ca indepartarea lui
de la Gaz Metan a fost o greseala. Din pacate, el nu prea a reusit acest lucru, marcajul strins la care a fost
supus incomodindu-l in mod vadit. Iar cand a scapat de marcaj, in doua randuri, a ratat golul pe care
Olimpia il merita dupa aspectul general al jocului. Este drept nici mijlocasii nu prea l-au ajutat pe
Dulcea, acestia preferind sa arunce baloane la bataie spre virful lor de atac in loc sa-l angajeze frontal, cu
mingea la picior.  De cealalta parte oaspetii s-au aliniat pe doua randuri in fata portii aparate de Curiman,
au blocat toate culoare de acces nelasandu-i pe satmareni sa se desfasoare. In prima repriza ei nici nu prea
au atacat poarta adversa. In partea a doua, pe masura trecerii timpului si a precipitarii gazdelor,
mediesenii au incercat sa speculeze culoarele largi lasate de aparatorii Olimpiei. si au si reusit acest lucru
in minutul 72, cand s-a marcat unicul gol al meciului. Ghiorma a recuperat un balon la 20 de metri de
poarta lui Curiman si l-a deschis lung in adincime pe Boaru. Acesta a profitat de indecizia lui Dragomir
si Csik si a trimis balonul inalt spre careul in care s-a aflat doar Bors si portarul Suciu. Medieseanul
  nu s-a speriat de ocazia ivita si a sutat cu sete de la 10 m sub transversala portii lui Suciu. A fost al
doilea sut pe poarta al oaspetilor si prima lor ocazie de gol. Suficient pentru a castiga pentru ca, pina in
final, Olimpia nu a mai periclitat deloc poarta adversa.
  
  Filmul meciului
   Minutul 6: sut din vole, de la 16 m, a lui suteu, Curiman retine fara probleme.
  Minutul 29: ocazie mare a Olimpiei; suteu intoarce un balon pentru Dulcea, dar sutul satmareanului,
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liber la 12 m, se duce peste transversala.
  Minutul 33: centrare Dragomir, semiluft Dulcea la 10 m de poarta.
  Minutul 42: Raileanu a sutat din vole de la 12-13 m, la radacina barei,
  dar portarul Curiman a fost pe faza si a retinut balonul.
  Minutul 63: dupa un corner executat de Dragomir, Balau trimute cu capul la o palma de bara portii
oaspetilor.
  Minutul 70: primul sut pe poarta al oaspetilor a fost expediat de Boaru, dar Suciu nu a avut probleme.
  Minutul 72, 0-1: Ghiorma il lanseaza pe partea stinga pe Boaru, Csik si Dragomir resping pe rind gresit
si balonul ajunge la acelasi Boaru care il trimte inalt in careu. Aici, fundasul Bors, urcat in atac, fara nici
un adversar pe o raza de 10 m, suteaza suternic sub transversala si inscrie singurul sut al meciului.
  Minutele 72-90: atacuri sterile ale Olimpiei din care nu a rezultat nici o ocazie de gol.
  
  Musca aproape de comotie 
  In minutul 2 al meciului, Musca si Zaharia s-au ciocnit cap in cap la centrul terenului. Cel mai sifonat
din acest  "duel“ a iesit Musca. Plin de sange pe fata, cu arcada sparta, Musca a fost scos pe marginea
terenului pentru ingrijiri medicale. Initial, Sabau a vrut sa-l schimbe, dar Musca a spus ca poate juca in
continuare daca este pansat. In cele din urma medicul echipei din Medias l-a cusut pe marginea terenului,
masa de operatie fiindu-i targa, iar Musca a intrat in teren cu 3 puncte de sutura.
  
  Sabau incantat de victorie
  La conferinta de presa de dupa meci, Ioan Ovidiu Sabau s-a aratat incantat de victoria obtinuta la Satu
Mare spunind ca abia in vacanta de  iarna se va decide daca obiectivul Gazului va fi promovarea in
Divizia A sau construirea unei echipe competitive pentru sezonul viitor.
  El a mai adaugat ca in conditiile in care Jiul cistiga meci dupa meci,  "este greu sa ne gindim la
promovare“. Rugat sa detaileze aceasta afirmatie, Sabau a spus doar ca  "este trist ca ascundem anumite
lucruri urate care se petrec in Divizia B. In felul acesta suntem condamnati sa
  ne zbatem in mediocritate“.
  
  Govor a fugit de presa
  Negru de suparare dupa meci, Mircea Govor a evitat presa si s-a indreptat direct spe vestiarul echipei
sale unde si-a certat aprig jucatorii. Reprosurile sale s-au indreptat in special spre suteu, Tempfli si
Dulcea.  "Au jucat de parca ar fi manechine si nu fotbalisti"  a exclamat Govor la iesirea din vestiare dupa
care s-a inchis intr-un birou cu vicepresedintele Aurel Buzas. Dupa 10 minute, Govor si-a facut din nou
aparitia si a declarat ca vrea sa vanda echipa la iarna.
  
  Constantin DEMIAN
  
  REZULTATE:
  IS Campia-Turzii - Corvinul Hunedoara 0 - 0 
  Liberty Salonta - Armatura Zalau 1 - 1 
  FC Oradea - Oasul Negresti 2 - 1 
  ACU Arad - FC UTA Arad 0 - 0 
  Unirea Sanicolau-Mare - Jiul Petrosani 0 - 2 
  Tricotaje Ineu - CS Deva 1 - 1 
  Olimpia Satu-Mare - Gaz metan Medias 0 - 1 
  Unirea Dej - Universitatea Cluj 1 - 2 
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