
FOTBAL B3 - Gazistii, ocrotiti de sans
<i>Echipa lui Sabau a avut emotii pentru victoria de sambata, cu 2-1, in fata celor de la Liberty Salonta .
Oaspetii au cerut un penalti in minutul 89, la un presupus hent in careu la Stoica . Boaru a ratat un
penalti, in minutul 20 . Gazul se mentine pe locul doi in clasament . Patronul Sportului Studentesc il vrea
pe gazistul sepsi</i><br />  <br />  GAZ METAN MEDIAs 2 - 1  LIBERTY SALONTA<br />  Au
marcat: Boaru (2 pen), Bors (32) / Ardelean (65)<br />  Spectatori: 1.500<br />  <br />  <b>GAZ
METAN:</b><br />  Curiman - Bors, Fl. somfalean, Buzean - Craciun (46 Oltean), Ghiorma, V. Stoica,
Boaru, sepsi (56 M. Musca) - Zaharia (66 C. serban), Voicila. <br />  Antrenor: Ovidiu Sabau <br />  <br
/>  <b>LIBERTY SALONTA:</b><br />  Petre - Rajoncic, Ibric, Halasz, M. Dobre - Farcau (56 Csehi),
Ardelean, Bonchis (53 L. Rus), Iambor - Demjen (74 Siminic), Cr. Luca. <br />  Antrenor: Dan Dobai
<br />  <br />  Arbitru: David Radu ** (Resita). Asistenti: Cornel Avram *** (Timisoara) si Traian
Marchis *** (Baia Mare). <br />  <br />  Salonta va fi, cu siguranta, surpriza placuta a seriei a III-a.
Bihorenii au lasat o impresie frumoasa la Medias si puteau sa plece macar cu un punct, daca soarta le-ar
fi suras lor si nu celor din echipa gazda. <br />  In afara de asta, arbitrul meciului a dat acel cinci la suta
Gazului, dar una peste alta, victoria echipei lui Sabau este meritata.<br />  <br />  Mediesenii au deschis
rapid scorul, in minutul 2, dupa un penalti obtinut tot de el si acordat usor de centralul David Radu. Chiar
daca a executat slab, Gazul parea ca si-a asigurat din nou linistea, inca din debutul meciului. Voicila in
minutul 12 si din nou Boaru in minutul 15 au trecut pe langa majorarea scorului. Vocila a obtinut si el un
penalti, in mintul 20, insa Boaru a tras slab si portarul oaspetilorPetre a reusit sa respinga. Golul de 2-0 a
fost marcat de Bors in minutul 32 acesta trimitand din voleu la vinclul portii oaspetilor. De aici insa ,
“gazarii"  s-au intrecut in stangacii si ratari. Campionul ratarilor a fost insa serban, care a tras pe linga din
2 si 3 metri singur cu portarul. Oaspetii au redus din handicap in minutul 65, cand Ardelean l-a executat
cu un sut puternic pe Curiman, de la 20 de metri. In plus, la 2-1, mediesenilor lui Sabau le-au tremurat
serios picioarele, oaspetii ratind doua ocazii imense prin Iambor (71), bolta peste Curiman, dar si peste
poarta, si Luca (81), voleu peste. Cea mai controversata faza s-a petrecut in minutul 89 cand Vili Stoica a
plonjat in fata balonului trimis de Luca, banca oaspetilor cerand vehement penalti, centralul David radu
lasand jocul sa curga. <br />  <br />  <b>Arbitraj  "de doi lei" </b><br />  Daca tusierii meciului de la
Medias s-au achitat bine de sarcini, nu acelasi lucru se poate spune si de centralul resitean David Radu.
El a acordat relativ usor primul penalti al Gazului. Apoi la cel de al doilea trebuia sa-l elimine pe portarul
Petre, pentru faultul asupra lui Voicila. In fine la faza din minutul 89’ a refuzat un penalti oaspetilor, dar
din pozitia in care se afla nu putea vedea daca Vili Stoica a jucat sau nu, balonul cu mana. Apoi desi a
aratat patru minute de prelungiri, a fluierat finalul meciului dupa trei minute.<br />  <br />  <b>Salonta
acuza </b><br />   "Gaz Metan si-a luat, astazi, toate masurile de prevedere pentru a castiga. Arbitrul
meciului ne-a refuzat clar un penalti. Ar trebui sa le fie rusine mediesenilor pentru ca au obtinut victoria
cu ajutorul arbitrilor" , a acuzat la finalul partidei antrenorul oaspetilor, Dan Dobai, referindu-se la
arbitraj. Acesta le reproseaza “fluierasilor"  usurinta cu care au acordat penalty gazdelor in minutul 2, la
un duel intre Ibric si Boaru, dar, mai ales, faptul ca arbitrul resitean David Radu a inchis ochii in minutul
89 la un presupus hent in careu al lui Vilmos Stoica.  "Nu replic unor oameni care scot murdarii pe gura,
in loc sa se preocupe de echipa lor. Sa-si vada de ograda lui" , a venit raspunsul antrenorului gazdelor,
Ovidiu Sabau. <br />  <br />  <b>sedinta in vestiarul Gazului</b><br />  Motul nu a fost deloc de
multumit de prestatia elevilor sai, pe care i-a tinut in sedinta un sfert de ora dupa finalul jocului, lucru
care nu s-a mai petrecut in acest sezon la Gaz Metan. Totusi Sabau spune ca victoria este meritata.  "Nu a
fost o sedinta speciala. Asa am facut dupa fiecare meci. Probabil ca acum am stat mai mult in vestiar. Am
analizat putin jocul de astazi"  a comentat Sabau intarzierea sa de la conferinta de presa. <br />  <br /> 
<b>siman il vrea pe sepsi</b><br />  Patronul Sportului Studentesc, Vasile siman, a fost prezent,
sambata, la Medias. El s-a oprit sa vada meciul Gazului, fiind in drum spre Cluj, unde echipa sa a remizat
in dupa amiaza aceleiasi zile cu CFR din localitate. siman a venit sa-l vada la lucru pe tanarul mijlocas
sepsi pe care si-l doreste in Regie. " Este pentru prima data cand vin la un meci al celor de la Gaz Metan.
Sincer am venit sa-l vad pe sepsi dar mi-a placut foarte mult Vili Stoica si mi-ar place sa-l avem la
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Sportul. Nu pot sa-mi fac o impresie despre sepsi doar dupa un singur meci. L-am luat de aici pe Ciupe si
sunt extrem de multumit de el"  a spus siman. Sabau a declarat insa ca sepsi nu este de vanzare.  "Este un
jucator tanar si talentat, dar nu este inca pregatit pentru divizia A. Apoi nu pot sa vand toti jucatorii
talentati. Am nevoie de el si deocamdata el ramane la Medias. Nu vrem sa vindem"  spune Sabau.<br /> 
<br />  <b>Injuraturi si nervi</b><br />  Sarbul Rajoncic a fost la un pas de a-l linsa pe asistentul
Avram, pe tunelul care duce catre vestiare. Acesta a fost cu greu calmat de coechipierii sai.  "Hotilor!
Hotilor"  strigau oaspetii. Acestia au lovit cu pumnii si picioarele usa de la vestiarul echipei.  "Ne-ati
furat cu japca javrelor"  se auzea din vestiarul bihorenilor. Oaspetii au ratat o prima de 300 de euro la
meciul de la Medias.<br />  <br />  <b>Dobai, dezamagit </b><br />  Antrenorul oaspetilor, Dan Dobai,
a declarat ca nu se astepta ca Gaz Metan sa joace asa de slab si spune ca FC Oradea are cea mai buna
echipa din serie.  "Cu tot respectul, dar Gaz Metan nu are echipa de promovare. Joaca foarte slab. Oradea
este peste ei la ora actuala. Va spun acest lucru deoarece am jucat cu amandoua. Totusi cred ca Jiul si
Gazul pot emite pretenti. Astazi insa Mediasul a jucat slab si a avut arbitrajul de partea sa"  a declarat
tehnicianul oaspetilor.<br />  <br />  <b>Sabau, nemultumit de rezerve</b><br />  Dupa ce a calificat
drept lipsite de bun simt cele declarate de tehnicianul oaspetilor, Sabau a spus, la finalul meciului, ca este
multumit de rezultat, dar nu si de joc.  "Jucatorii au fost putin obositi. Era normal dupa ce in Cupa au
jucat 120 de minute. Din pacate insa au fost si lucruri care nu mi-au placut. De exemplu valoarea
rezervelor nu s-a ridicat la pretentiile echipei. Jucatorii care au intrat pe parcurs nu au dat randamentul
scontat, iar cei din teren au trebuit sa-i acopere si pe ei. Nu am inca acele �dublaje� pe posturi, lucru
datorat si accidentarilor"  a spus Sabau.<br />  <br />  <b>Craciun a recidivat</b><br />  Mijlocasul
Carciun a parasit accidentat terenul, la finele primei reprize. El nu a mai putut continua dupa pauza si a
fost de altfel inlocuit cu Oltean.  "Am resimtit dureri la piciorul drept. Nu am fost refacut dupa
accidentarea de acum o saptamana. Poate ca era mai bine sa nu fortez."  El a devenit incert pentru derbiul
din etapa viitoare de la Oradea.<br />  <br />  Dragos POPESCU<br />  <br />  Rezultatele etapei a
7-a:<br />  Oasul Negresti - Universitatea Cluj 0-2 <br />  UTA Arad - Armatura Zalau 2-1 <br />  Jiul
Petrosani - Corvinul Hunedoara 4-0 <br />  CS Deva - Industria Sarmei Campia Turzii 1-1 <br />  Gaz
Metan Medias - Liberty Salonta 2-1 <br />  Unirea Dej - FC Oradea 4-0 <br />  Olimpia Satu Mare - ACU
Arad 2-0 <br />  Tricotaje Ineu - Unirea Sinnicolau Mare 2-1
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