
Gavrila revine dupa aproape cinci ani la Gaz Metan Medias
Sibianul Jan Gavrila este, de ieri, noul tehnician al celor de la Gaz Metan Medias. Fostul antrenor al lui
FC Sibiu a semnat un contract pe un sezon cu drept de prelungire pe inca unul. Obiectivul fixat de
conducerea clubului de pe Tarnava Mare a fost promovarea in divizia A. Totodata, comitetul director al
CS Gaz Metan Medias a fost de acord ca Jan Gavrila sa il aiba ca secund pe Dorin Zotinca. Reunirea
echipei va avea loc in data de patru iulie, la ora 18.
  
  Tehnicianul Jan Gavrila care in urma cu cinci ani reusea cea mai mare performanta a gazistilor din
istoria de sase decenii a clubului-fanion a municipiului de pe Tarnava Mare, a fost instalat, ieri, oficial, in
functia de antrenor principal al "alb-negrilor". Potrivit directorului sportiv al gazistilor, Ilie Vlad
"contractul a fost incheiat pe o perioada de un an, cu posibilitatea de prelungire pentru inca un sezon. Jan
Gavrila va fi ajutat, la Medias de fostul secund de la FC Sibiu, Dorin Zotinca. Trebuie spus ca noii echipe
tehnice i-a fost fixat drept obiectiv, promovarea in primul esalon al fotbalului romanesc. De mentionat ca
reunirea lotului gazist a fost stabilita pentru luni, la ora 18, prilej cu care va fi programata si o conferinta
de 
  presa. 
  
  A mai promovat Gazul in Divizia A
  
  Jan Gavrila a mai antrenat si in...secolul trecut, timp de trei sezoane, echipa gazista, cu care a reusit
promovarea, dupa 51 de ani, in Divizia A. Din pacate, in primul esalon fotbalistic nu a fost mentinut de
conducerea administrativa a clubului decat in turul campionatului 2000-2001, atunci cand echipa se afla
pe ultimul loc in clasament. Solutiile ulterioare alese de presedintii gruparii, respectiv Ioan Rusu si Corin
Emil Cindrea nu s-au dovedit foarte inspirate, nici Silviu Dumitrescu si, mai recent, nici Ioan Ovidiu
Sabau nereusind editarea performantei "Leului", sibianul Jan Gavrila.
  
  Contract mai mic ca al lui Ioan Ovidiu Sabau
  
  Jan Gavrila merge la Medias la pachet cu secundul de la FC Sibiu, Dorin Zotinca. Potrivit conducerii
clubului mediesean, "Leul" are un contract mai mic decat cel al predecesorului sau, Ioan Ovidiu Sabau.
Noul tehnician va fi prezentat luni jucatorilor, la reunirea echipei ce are loc in dupaamiaza aceleiasi zile.
Legat de despartirea de FC Sibiu, secundul Dorin Zotinca a declarat ca nu are regrete ca a plecat de pe
Cibin, dar nu crede ca Sibiul va fi dutmanul Gazului. Acesta mai spune ca spera ca in noul sezon echipa
lui Corin Cindrea sa intre in prima divizie fotbalistica a tarii. "Mergem la Medias sa ne atingem
obiectivul. Sper ca noi sa terminam pe primul loc. Totodata, nu cred ca Sibiul este dusmanul Gazului in
cursa pentru promovare", a spus, ieri, secundul lui Gavrila, ex-sibianul Dorin Zotinca. 
  
  Citat Corin Emil Cindrea
  "Jan Gavrila a semnat ieri dimineata contractul cu noi. Avem incredere in el si speram sa indeplineasca
obiectivul propus, promovarea in Divizia A, lucru pe care Gazul l-a mai reusit tot sub comanda sa acum
cativa ani", Corin Emil Cindrea, presedinte Gaz Metan Medias 
  
  Stefan MARES
  Marian CRACIUN

Pagina 1 / 1


