
FOTBAL MEDIAS - Teren adus din Olanda
<i>Echipa lui Sabau se va antrena, incepand de luna viitoare, pe un gazon sintetic adus din Olanda .
Terenul va fi gata pana la finele lunii si va fi dotat cu instalatie de nocturna si este la dimensiunile unei
arene normale de fotbal . Gazul vrea sa mearga in turneu in Italia, la finele lunii februarie a anului viitor .
Craciun a reluat antrenamentele . Gazul i-a dat, ieri, banii lui Moldovan</i><br />  <br />  Gaz Metan
incearca, de Ziua nationala a Romaniei, sa inaugureze terenul sintetic de antrenamente din cadrul bazei
care se afla in imediata vecinatate a stadionului Municipal din Medias. Cele trei terenuri care vor fi
amenajate acolo se afla, acum, intr-un amplu proces de transformari. <br />  Conform directorului sportiv
al clubului, Cristi Pustai, acolo se vor regasi, in scurt timp, trei terenuri de antrenamente, dintre care unul
cu nocturna si gazon sintetic. Lucrarile au fost putin intarziate de firma care se ocupa de ele, dar cei de
acolo spun ca Sabau vine aproape in fiecare zi sa vada cum mai merg lucrurile.  "Domnul Sabau vine
mereu sa vada ce am mai facut si de asta nici nu calcam gresit. Speram ca, pana la prima zapada, sa fim in
graficul stabilit" , a spus un muncitor de acolo.  "Noi am gandit aceasta baza cu doua terenuri naturale si
unul cu gazon sintetic, care sa fie dotat si cu nocturna. Deocamdata vrem ca, in cel mai scurt timp, sa fie
gata cel cu gazon sintetic, pentru ca vremea se strica afara si gazonul de pe Municipal ar avea de suferit,
daca intram pe el si-n timpul saptamanii. Mai este ceva de lucru la el, dar avem promisiuni ca pana la
finele anului cel tarziu acesta va fi gata" , a declarat directorul Cristi Pustai.  "Gazonul sintetic este facut
de o firma de specialitate din Olanda si a fost cumparat prin intermediul unei firme de la Odorheiul
Secuiesc" , a mai explicat Pustai.<br />  <br />  <b>Turneu in Italia</b><br />  Chiar daca Sabau a dorit,
in vara, ca echipa sa sa mearga la pregatiri in Anglia la inceputul anului viitor, gruaprea de pe Tarnave a
primit, in aceste zile, o oferta de la o firma din Italia, pentru a participa la un turneu cu mai multe echipe
si din Romania in luna februarie a anului viitor.  "Avem acum doua variante de cantonament de iarna.
Cea din Anglia, care a fost analizata inca din vara si una din Italia. Vom discuta cu Sabau si vom decide
care este mai avantajoasa pentru programul echipei. Oricum, pana la finalul turului vom lua o decizie" , a
mai spus ieri, Cristi Pustai.<br />  <br />  <b>Prime achitate pana in ultima etapa</b><br />  Jucatorii
Gazului vor intra in posesia tuturor primelor din acest tur, cel tarziu in ultima etapa din tur, respectiv cea
de la Deva.  "Mai avem ceva prime restante, dar ele vor fi achitate treptat, in totalitate pana la vacanta de
iarna. Nu concepem ca jucatorii sa plece de sarbatori fara toti banii. Vrem sa incepem anul fara nici o
datorie" , a explicat un oficial al Gazului.<br />  <br />  <b>I-au dat banii lui Moldovan</b><br />  Ieri
dupa amiaza, oficialii Gazului au achitat in termen limita cei 1.800 de euro, datorie catre fostul lor
jucator, Claudiu Moldovan, adica exact cu cateva ore inainte ca acesta sa depuna memoriu la Federatie. 
"I-am dat banii. Nu se punea problema. A fost o perioada in care am avut alte plati de facut. Acum suntem
fara datorii la Moldovan" , a declarat, ieri, Cristi Pustai.<br />  <br />  <b>Revine Craciun</b><br /> 
Mijolcasul Carciun a reluat ieri antrenamentele la capacitate maxima si va fi inclus in lotul pentru meciul
de sambata cu U Cluj. Carciun revine astfel dupa aproape o luna de pauza, din cauza unei leziuni la
genunchiul piciorului drept.  "Els a reluat antrenamentele si speram sa fie suta la suta apt de joc pentru
dificial partida cu �U� Cluj. si Peres este pe drumul cel bun si cu siguranta ca in retur va fi din nou apt
de joc"  a mai spus ieri Pustai.<br />  <br />  Dragos POPESCU
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