
Gavrilescu, Zaharia si Andrei vor s�plece de la Gaz Metan
� Cei trei au purtat, ieri, discutii cu persoane din conducerea clubului, care le-au promis ca, in cateva
zile, le vor oferi un raspuns concret<br />  <br />  Nu mai putin de trei fotbalisti de la Gaz Metan Medias
au declarat, ieri, pentru Ziarul Obiectiv, ca vor sa paraseasca gruparea de pe Tarnava. Ceu trei au purtat
discutii cu oficialii clubului mediesan, inclusiv cu presedintele Corin Emil Cindrea, cu vicepresedintele
Ioan Rusu si cu directorul sportiv Cristi Pustai. Acestia le-au promis ca le vor da un raspuns clar in cateva
zile.  "Clubul Gaz Metan Medias nu se va opune plecarii nici unui jucator, daca acesta are oferte mai bune
din alta parte" , a declarat directorul sportiv Cristi Pustai. <br />  Toti cei trei fotbalisti spun ca nu l-au
vazut pe Dumitrescu la antrenamente, pentru a purta discutii si cu el si, de aceea, au apelat la varianta
apelarii la cei din conducere.  "Domnul Dumitrescu a fost de negasit" , au declarat, in cor, acestia.<br /> 
<br />  Gavrilescu vrea marire de contract<br />  Unul dintre cei mai buni fotbalisti de la Gaz Metan in
ultimii ani, atacantul Dumitru Gavrilescu, spune ca le-a cerut celor din conducerea clubului o marire de
contract, iar acestia au spus ca e putin probabil sa aprobe asa ceva.  "Le-am spus celor din conducerea
clubului ca vreau sa renegociem contractul. Dansi mi-au spus ca se mai gandesc si ca vor discuta cu
antrenorul Silviu Dumitrescu, sa vada daca mai are nevoie de serviciile mele si daca dansul zice ca da,
atunci s-ar putea lua in discutie si asa ceva. Nu pot spune ca am oferte spectaculoase, insa vreau sa plec sa
joc macar la o echipa care are pretentii de divizia A. Daca raspunsul nu va fi afirmativ, o sa-mi caut alta
echipa, cu siguranta, pentru ca mi-au promis ca nu-mi pun bete-n roate" , a declarat, in exclusivitate
pentru Ziarul Obiectiv, golgeterul echipei mediesene din sezonul trecut.<br />  <br />  Andrei vrea sa stie
 "cum sta"  la echipa<br />  Fundasul Constantin Andrei a purtat si el o discutie  "de lamuriri"  cu
conducerea clubului in ceea ce priveste viitorul sau la echipa, mai ales ca, in vara, ii expira contractul. 
"Eu nu vreau neaparat sa plec de la Medias si sunt multumit de conditiile de aici. Am dorit sa stiu care-i
statutul meu in acest moment. Eu mai am contract doar pana-n vara si de aceea vreau sa stiu ce-i cu mine"
, a marturisit fundasul originar din Pitesti. Si Andrei are oferte de la echipe din  "B" .<br />  <br /> 
Zaharia vrea sa se  "traga"  catre casa<br />  Fundasul Dorel Zaharia este cel de al treilea fotbalist care
si-a exprimat dorinta sa paraseasca reduta medieseana.  "Vreau sa joc, mai ales ca am 25 de ani si nu-mi
permit sa stau un sezon pe tusa. Mai este si faptul ca vreau sa merg catre casa, dar marea mea
nemultumire este ca nu am jucat aici, la Medias. Am o oferta foarte buna de la o echipa care este mai
aproape si de Constanta si as merge acolo, mai ales ca sunt student si la doua facultati" , a declarat
Zaharia.<br />  <br />  Dragos POPESCU<br />  
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