
FOTBAL GAZ METAN MEDIAS - Saraband�de rat�i
Jucatorii lui Sabau s-au intrecut in lufturi si ratari incredibile in meciul castigat sambata, cu scorul de
1-0 . Gazul este, acum, pe locul doi, la trei puncte in spatele liderului, Jiul Petrosani . Olteanu a fost
deziluzia meciului . Oaspetii nu au avutnici o ocazie clara de gol . Voicila a ratat un penalti
  
  GAZ METAN – TRICOTAJE INEU 1-0 (1-0)
  A marcat: Boaru (min. 11)
  Spectatori: 1.800
  
  GAZ METAN:
  Curiman – Petelean, Nan, somfalean, Sepsi – Oltean (75’ Musca), Ghiorma, V. Stoica, Boaru – Zaharia,
Voicila.
  Calificativul echipei: ***
  Vedeta: V. Stoica
  
  TRICOTAJE:
  Irimia – Fritea, Porumboiu, (35’ serb), Almasan, Aldea (68’ Laza) – Ciubancan, Sas (63’ Negrita),
Abrudean, Cioara – Mititi, Paina.
  Antrenori: Petre Bonaciu si Roland Nogy
  Calificativul echipei: *
  Vedeta: Irimia
  
  Niciodata in acest campionat, la Medias nu a poposit o echipa asa de  "modesta" , cum a fost Tricotaje
Ineu. Oaspetii nu au facut altceva decat sa se apere pe Municipalul mediesean, doar cateva palide
incercari de riposta ale lui Mititi fiind replicile unei partide ce a curs intr-o singura directie. De partea
cealalta, mediesenii s-au intrecut in lufturi si ratari, care mai de care, cea a lui Zaharia fiind de 
"cascadorii rasului" . Gazul a meritat victoria, dar sufera in continuare la finalizare. Spectacolul se joaca
pe goluri si asta stie si Sabau. Tribuna nu a ripostat. Inca.
  
  Dominarea Gazului a inceput din primul minut, cand Voicila a incercat, cu un sut de la 20 de metri,
vigilenta lui Irimia. Tot Voicila a fost aproape de gol in minutul opt, sutul sau puternic fiind parat in
ultima clipa de un fundas ineuan. Irimia a fost prins pe picior gresit in minutul 10, cand Boaru, dupa ce
l-a ridiculizat pe serb, a trimis puternic si pe jos, de la sapte metri lateral dreapta, deschizand scorul. 
  Gazul nu a oprit motoarele. Voicila a tras in Irimia din 10 metri, in minutul 17, apoi V. Stoica a sutat
milimetric pe langa poarta oaspetilor, in minutul 25. Zaharia si Boaru au luftat unul dupa altul, la o minge
pe care scria gol. 
  Mediesenii nu au primit penalti in minutul 33, cand Zaharia a fost agatat in careu de Irimia. Utima faza
importanta s-a petrecut in minutul 35, cand Ghorma a luftat pe langa minge din patru metri, singur cu
portarul. 
  Nici repriza a doua nu a fost altfel. Gazul a primit penalti in minutul 46, cand Voicila a fost impins in
careu, insa acelasi jucator a tras slab, in dreapta lui Irimia, acesta respingand in lateral balonul. Oaspetii
au iesit palid pe contraatac, limitandu-se in a arunca baloane inutile spre careul lui Curiman, aflat mereu
la post. De notat in acesta repriza ratarea monumentala a lui Zaharia, care, in minutul 82, a sutat in
Irimia, de la 1 metru de poarta. 
  Gazul a invins meritat, insa Sabau a tremutrat serios pentru cele trei puncte. 
  
  Contre Nogy-Didita
  Pe final de meci, preparatorul fizic al Gazului, Dan Didita, a avut un schimb de  "amabilitati"  cu
secundul-jucator al Ineului, Roland Nogy. Dudita i-a facut semn oficialului ineuan sa mai taca din gura. 
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"Cine sunteti ca nu am auzit de dumneavoastra in fotbalul romanesc" , a replicat acesta. La finalul
meciului, insa, cei doi s-au impacat dupa o discutie civilizata.  "Nu a fost nimic grav, doar o neintelegere"
, a spus aradeanul.
  
  Cojocaru l-a luat in vizor pe Almasan
  Nervos mai mult decat ar fi trebuit, secundul lui Sabau de la Gaz Metan Medias, Mircea Cojocaru, l-a
facut nesimtit pe jucatorul oaspetilor, Almasan. Acesta vocifera la iesirea din vestiar:  "Haideti, ma, nu
mai jucati ca niste morti. Hai sa nu ne facem de ras" . Cojocaru a inteles ca Almasan i-a facut  "morti"  pe
jucatorii Gazului si a strigat la acesta:  "Mai nesimtitule! De ce ne jignesti, ma? Vezi-ti de jocul tau" .
Cojocaru a fost calmat, insa, de Sabau.
  
  Sabau s-a suparat pe Voicila
  Motul a luat foc de cateva ori pe atacantii sai, in special pe Voicila, acesta ratand nu mai putin cinci
ocazii de gol, printre care si un penalti.  "Da gol, mai baiatule, ca ma omori!" , i-a spus Motul. La finele
meciului, Sabau a comentat si ratarea lui Zaharia.  "E adevarat ca nu am mai vazut asa ceva de cand
antrenez eu. Se mai intampla. Bine ca am batut, ca altfel era dificil pentru noi" , a mai spus Sabau.
  
  Jiul este favoritaM
  Sabau a declarat, sambata, ca Jiul Petrosani are prima sansa sa promoveze, dar Gazul nu se va da batut. 
"Pai Jiul are prima optiune. Sunt pe primul loc. Au trei puncte avans si un program favoabil, lucruri care
conteaza mult. Noi ne jucam, insa, sansele, pana la capat. Deocamdata sa se termine turul de campionat si
apoi mai vorbim daca se va trage la promovare" , a spus antrenorul mediesenilor.
  
  Ineul recunoaste ca a jucat slab
  Prin vocea lui Nogy, cei de la Tricotaje au recunoscut ca Mediasul a meritat pe deplin victoria.  "Am
pierdut defensiv ca sa zic asa. Jocul nu a fost unul asa cum am dorit noi. Felicit insa gazdele pentru ca au
obtinut meritat victoria si mai ales pentru jocul prestat. Cred ca Gazul poate aspira la promovare. Din
pacate, noi am jucat slab, mai ales in aparare" , a spus acesta.
  
  Deziluziile meciului
  La oaspeti, fundasul Porumboiu a fost de departe  "mana moarta"  in teren. Ineuanii au suferit mult pe
flancul acela, abia dupam schimbarea cu serb, Tricotaje revenind mai mult in joc. De partea cealalta, la
Gaz Metan, Olzean a jucat orice, dar numai fotbal nu. A ratat din pozitii incredibile, a pus adversarii pe
contratac, una peste alta, a facut un meci execrabil. El a fost singurul fotbalist schimbat de Sabau in acest
meci.
  
  Sceptic in  "cazul Mutu" 
  Ioan Ovidiu Sabau a declarat, ieri, ca, daca Mutu va primi doi ani de supendare, acesta nu va mai putea
reveni in circuitul fotbalului de mare performanta.  "Imi pare rau pentru el. Am mai spus-o. Trebuia sa-si
dramuiasca mai bine viata. Sper sa nu se adevereasca speculatiile din presa si sa primeasca o pedeapsa
mai mica de doi ani de suspendare. Altfel eu zic ca nu va mai putea reveni. Este greu sa stai doi ani si
apoi sa revi la un nivel asa de mare cum a fost Mutu. Nu comentez decizia celor de la Chelsea. Era
dreptul lor sa ia orice decizie intr-un astfel de caz. Pacat ca s-a ajuns aici. Pacat si pentru Mutu, pacat si
pentru fotbalul romanesc"  a declarat Sabau.  "si eu sper ca Mutu sa nu fie suspendat prea mult si sa
revina. Toata lumea spera" , a mai declarat, cu o voce grava, Motul.
  
  Dragos POPESCU
  
  Rezultatele etapei a 11-a:
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  Universitatea Cluj - Corvinul Hunedoara :: 2-1
  Armatura Zalau - Industria Sirmei Cimpia Turzii :: 3-0
  Oasul Negresti - Liberty Salonta :: 2-1
  UTA Arad - FC Oradea :: 1-0
  Jiul Petrosani - ACU Arad :: 3-0
  CS Deva - Unirea Sinnicolau Mare :: 3-0
  Gaz Metan Medias - Tricotaje Ineu :: 1-0
  Unirea Dej - Olimpia Satu Mare :: 0-1
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