
FOTBAL MEDIAS - Cinci juc�ori adusi � probe
Sabau testeaza in aceste zile cinci jucatori care ar putea sa fie o solutie in lotul pentru retur . Motul a
propus la sedinta C.A. revigorarea centrului de juniori si aducerea a trei jucatori cu experienta . Sabau
tinteste promovarea
  
  Numarul jucatorilor aflati in probe se mareste in fiecare zi la gruparea aflata pe locul secund in seria a
III-a a diviziei B. Gaz Metan a avut la antrenamentul de ieri-dimineata cinci jucatori noi fata de prima zi a
saptamanii ce se incheie maine. Sabau i-a vazut la lucru pe atacantul Beldeanu, de la CS Deva, Sanda, de
la Gaz Metan Tg. Mures, Voiculet, de la Chimica Tarnaveni, Soporan, de la FC Baia Mare si Paul
Oltean, de la Universitatea Cluj Napoca. Motul afirma ca este dificil sa ia o decizie in privinta lor dupa
numai o zi.  "Deocamdata se pregatesc cu noi. Perfectate, la ora actuala, nu sunt decat transferurile lui
Muresean si Bacneanu. In cazul ultimului trebuie insa, sa ne intelegem cumva cu cei de la Armatura
Zalau. Jucatorii care se afla in probe nu pot fi considerate deja achizitii. Vom vedea pe parcursul
pregatirilor care raman si care nu" , a declarat ieri, antrenorul Gazului. Sabau asteapta in aceste zile unda
verde de la CFR Cluj pentru aducerea lui Tilinca.
  
  Motul a facut propuneri la sedinta C.A.
  Tehnicianul clubului din Medias a acceptat, ieri, sa dezvaluie propunerile facute de el in cadrul sedintei
Consiliului de Administratie al echipei. Motul a cerut ca centrul de juniori al clubului sa fie revigorat mai
mult, precum si aducerea a trei jucatori doriti de el.  "Am participat si eu la sedinta. Am cerut ca centrul
de copii si juniori al clubului sa fie revigorat, pentru ca este foarte important asa ceva. Pepiniera proprie
de jucatori trebuie sa aiba acordata o atentie sporita. Am cerut, de asemenea, ca in aceasta iarna sa fie
adusi trei jucatori cu experienta. Nu-mi fac griji si sunt convins ca cererile mele vor fi aprobate. Oamenii
din conducerea clubului sunt extraordinari si de o corectitudine care nu cred ca poate fi gasita in
Romania. S-a discutat si despre promovare si s-a decis ca obiectivul sa fie schimbat pe parcursul
returului. Va dati seama ca eu doresc sa promovam in acest sezon. As minti daca nu as recunoaste lucrul
acesta. Voi lupta pentru acest tel si echipa mea va da totul pentru ca toti ne gandim la promovare" , a
declarat ieri, Sabau.
  
  Se intareste colaborarea cu Sparta
  Sabau a spus, zilele trecute, ca satelitul Sparta Medias va beneficia de o atentie majora pentu returul
campionatului. Ocupanta a penultimului loc intr-una din seriile diviziei C, Sparta va fi intarita
considerabil de Gaz Metan, obiectivul fiind salvarea de la retrogradare.  "Am decis sa acordam o atentie
mai mare celor de la Sparta. Colaborarea va fi mai stransa, iar obiectivul va fi, bineinteles, mentinerea
echipei in divizia C si pentru sezonul viitor" , a mai spus ieri, Sabau.
  
  Se bucura pentru Mutu
  Sabau a declarat, ieri, ca transferul lui Mutu la Juventus este surprinzator in sensul bun al cuvantului.
Motul crede ca trebuie sa demonstreze acum ca merita sa joace la juventini si ca numai de el depinde
asta.  "Transferul lui Mutu la Juventus este, cu siguranta, cel mai bun lucru care i se putea intampla dupa
ce a trecut prin ce a trecut. Este o sansa a lui prin care poate sa demonstreze ca poate sa revina la un
asemenea nivel dupa aceasta pauza.  Trebuie sa-si demonstreze lui, in primul rand, ca mai are ceva de
spus in fotbal" , a spus fostul component al Generatiei de aur.
  
  Sabau, incantat de Piturca
  Antrenorul actual al celor de la gaz Metan Medias spune ca decizia lui Piturca de a intineri lotul cu
jucatori de perspectiva de la echipe din provincie este demna de salutat si crede ca  "Piti"  va face mai
mult ca sigur o treaba buna la prima reprezentativa.  "Este foarte bine ca Piturca si-a intors fata si spre
jucatorii de valoare de la echipele din provincie. si acolo sunt fotbalisti care ar putea sa faca fata la echipa
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reprezentativa. Este de admirat ca Piturca incearca sa aduca un suflu nou la lot. Sunt convins ca noul
selectioner va face treaba foarte buna si va scoate Romania la liman" , a mai spus, ieri, tehnicianul
Gazului.
  
  Dragos POPESCU
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