
FOTBAL MEDIA&#350; - Prima de 400 de euro la Cluj
 Jucatorii lui Sabau joaca, astazi, in meciul din deplasare, cu Universitatea Cluj, pe o prima de 400 de
euro  Gazistii vizeaza locul patru la finalul campionatului  Gaz Metan isi va definitiva lotul pentru
viitorul sezon la mai putin de o saptamana de la incheierea campionatului<br />  <br />  Directorul sportiv
al echipei mediesene, Cristi Pustai, a declarat, ieri, ca jucatorii pregatiti de Ioan Ovidiu Sabau joaca,
astazi, pe o prima de joc care nu va fi sub incidenta obiectivului stabilit la inceputul campionatului,
respectiv promovarea in Divizia A. In cazul unui succes in fata celor de la Universitatea Cluj, jucatorii
Gazului vor incasa o prima de joc de 400 de euro.  "Nu s-a stabilit o prima de joc speciala. Totusi, pentru
ca suntem in lupta directa cu cei de la �U� Cluj, pentru locul cinci in seria a III-a, prima de joc va fi una
intreaga, adica de 400 de euro. Noi speram sa invingem, mai ales ca jocul nostru este mult schimbat in
bine" , a declarat Pustai.<br />  <br />  <b>Gazul vrea locul patru</b><br />  Cristi Pustai spune ca Gaz
Metan spera sa se claseze pe locul patru la finele campionatului si crede ca acest lucru este posibil de
realizat.  "Suntem la trei puncte de locul patru. Daca invingem, azi, la Cluj si UTA calca gresit, avem
sanse mari sa reusim acest lucru. Oricum, am demonstrat, in etapele precedente, ca echipa noastra isi
joaca sansa pe teren si nu se va abate niciodata de pe acest drum. Fotbalul se joaca in teren, iar, daca
cineva se gandeste ca noi nu vom face asa, se inseala amarnic" , a spus acesta. <br />  Zaharia si Petelean
au reluat antrenamentele si au sanse mari sa fie prezenti astazi la Cluj, data fiind criza de jucatori apti de
joc in compartimentul defensiv al Gazului. Mediesenii pleaca la ora 10.00 spre Cluj, partida avand loc de
la ora 17.00. Radio Tg. Mures va transmite aspecte in direct de la acest meci.<br />  <br />  <b>Lotul
viitor al Gazului se stabileste pana in 5 iunie.</b><br />  Antrenorul Sabau isi va stabili lotul de jucatori
pentru sezonul viitor in cel mult o saptamana de la incheierea actualei editii de campionat. Gaz Metan
poarta deja tratative cu mai multi fotbalisti, pe care actualul antrenor ii vrea pe Tarnava incepand din
vara. Totodata, dupa partida din ultima etapa de campionat, de la Petrosani, Sabau va anunta cine ramane
si cine e liber sa plece din actuala echipa.  "Nu vrem sa ne trezim, iarasi, ca in acest sezon, cand am
definitivat lotul cu cateva zile inainte de campionat. Asa ca, in cel mult o saptamana de la disputarea
ultimului meci de campionat, in speta cel cu Jiul, se va sti cine ramane si cine e liber sa plece din actualul
lot, asta pentru ca jucatorii care nu vor mai intra in vederile lui Sabau sa poata sa-si gaseasca alta echipa.
De asemenea, si noii jucatori care vor fi adusi vor fi stabiliti tot pana la aceeasi data. Avem deja mai
multi in vedere" , a declarat directorul sportiv, Cristi Pustai.<br />  <br />  Dragos POPESCU
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