
FOTBAL MEDIAS - Gazul a stins conflictul cu Borug
<i>Antrenorul Jiului, Gigi Boruga, l-a sunat, ieri, pe directorul sportiv al Gazului, Cristi Pustai si a
rezolvat diferendele dintre cele doua grupari . Gaz Metan negociaza transferul lui Sarbu de la Apulum .
Craciun este indisponibil in continuare</i><br />  <br />  Schimbul de replici dintre Gigi Boruga si
antrenorul mediesenilor, Ioan Ovidiu Sabau, pare sa fi fost stopat momentan, asta dupa ce, ieri,
antrenorul minerilor de la Jiul a dat un telefon la clubul de pe Tarnave si a �povestit� cu directorul
sportiv al clubului, Cristi Pustai, pe marginea acestui scandal. Oficialul mediesenilor a declarat, ieri, ca,
din punctul de vedere al echipei din Medias, acest conflict este inchis.  "M-a sunat ieri antrenorul Gigi
Boruga si am disutat despre cele aparute in presa. Se pare ca vorbele celor doi antrenori au fost
interpretate gresit de o parte a presei, care a cautat un pui de scandal. si l-a gasit. tinem sa precizam ca
antrenorul nostru, Ioan Ovidiu Sabau, nu i-a acuzat in nici un moment pe cei de la Jiul. Asta a fost
interpretarea celor care au vrut asa ceva. Am cazut de comun acord cu Boruga sa incetam sa mai discutam
pe seama acestui scandal. Din punctul nostru de vedere, nu a fost niciodata un conflict si consideram
acest subiect ca fiind unul inchis pentru Gaz Metan" , a declarat, ieri, Pustai.<br />  <br />  <b>Il vor pe
Sarbu</b><br />  Cristi Pustai a confirmat ca Nelutu Sabau este interesat de aducerea, in aceasta iarna, a
fotbalistului Sarbu, de la divizionara A, Apulum Alba Iulia, dar, deocamdata, totul este intr-un stadiu de
proiect.  "Ne-am interesat de situatia lui Sarbu, insa doar atat. Nu am negociat inca transferul lui cu cei de
la Apullum, dar o vom face, daca Nelutu Sabau vrea. Ramane sa mai discutam cu cei de la Alba in acest
caz" , a declarat, ieri, Pustai. <br />  Oficialul mediesenilor crede ca este bine ca Gazul joaca, acum, doua
partide consecutive pe teren propriu.  "Este bine pentru noi. Avem ocazia sa obtinem inca doua victorii si
sa ne mentinem acolo, in fata" , a declarat directorul sportiv al Gazului.<br />  <br />  <b>Craciun, inca
nerecuperat</b><br />  Mijlocasul Craciun nu va fi recuperat nici pentru meciul de sambata, cu Unirea
Dej.  "Craciun are o accidentare mai complicata. Este inca nerefacut si nu se doreste o fortare a sa, care ar
putea duce la o recidiva. Poate la meciul cu U Cluj va fi apt suta la suta de joc" , a declarat un oficial al
Gazului.<br />  <br />  Dragos POPESCU
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