
FOTBAL MEDIAS - Sedint�am�at�pe T�nave
Gaz Metan a amanat pentru saptamana viitoare sedinta de analiza a anului 2004 . Sabau va face
propuneri pentru returul campionatului . Motul vrea trei jucatori de valoare la Medias . Sabau pleaca la
schi in ianuarie 
  
  sedinta de analiza a celor de la Gaz Metan Medias, care trebuia sa aiba loc ieri, s-a amanat pentru
saptamana viitoare, din cauza programului incarcat al majoritatii membrilor Consiliului de Administratie
al clubului. Sabau a fost si el anuntat in timp util, pentru a nu se deplasa degeaba de la Cluj pana la
Medias, pentru ca tehnicianul anuntase ca tine neaparat sa fie prezent la aceasta intrunire. Sabau spune ca
are cateva propuneri de facut pentru strategia de viitor a echipei pe care o antreneaza.  "stiam ca s-a
amanat sedinta consiliului de administratie. De asta nici nu am mai plecat ieri la Medias. stiu doar ca se
va tine saptamana viitoare si ca vreau sa fiu si eu prezent acolo. Se va discuta despre evolutia echipei in
acest an si, bineinteles, proiecte de viitor, in special pentru returul campionatului. Am si eu cateva
propuneri pe care, deocamdata, nu le pot face publice" , a declarat ieri Sabau.
  
  Vrea trei jucatori de valoare
  Antrenorul Gazului spune ca, in aceasta iarna, va incerca achizitionarea a cel putin trei jucatori de
valoare, peste ceea ce Gazul are actualmente in lot. Sabau spune ca nu face acest lucru pentru ca jucatorii
actuali nu au valoare, ci pentru a avea o concurenta mai mare pe anumite posturi.  "Sincer va spun, am in
vizor aducerea  trei jucatori care sa creeze o anumita concurenta pe unele posturi. Nu am in vedere sa
renunt la nici un jucator din lotul actual. Vreau doar sa intaresc un lot de care sunt foarte multumit si cu
care am facut jocuri foarte bune in turul campionatului" , a spus ieri Sabau.
  
  Este de acord cu schimbarea obiectivului
  La sedinta de saptamana viitoare, un punct extrem de important pe ordinea de zi a membrilor CA al
Gazului este schimbarea obiectivului actual al echipei din clasarea pe locurile 1-6, in promovarea in
divizia A. Sabau spune ca nu-l deranjeaza daca acest lucru se va intampla.  "As minti daca as declara acum
ca nu-mi doresc promovarea inca din acest sezon, cu Gaz Metan. Nu ma voi opune unei eventuale
schimbari de obiectiv. Acest lucru trebuie, insa, discutat si analizat la modul cel mai serios si de membrii
CA al echipei. Eu cred ca putem promova. Problema este ce se va intampla de aici incolo. Mai e mult,
insa, pana sa discutam despre astfel de lucruri. Suntem abia la jumatatea unui drum lung" , a mai spus
fostul component al  "Generatiei de Aur" .
  
  La schi in Poiana Brasov
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