
Gaz Metan - FC Sibiu - Pregatiri asidue
Atat FC Sibiu cat si Gaz Metan Medias au reusit partide bune in meciurile de pregatire disputate pana
acum. Ambii tehnicieni, atat Adi Vasai cat si Jan Gavrila s-au aratat incantati de evolutia unor jucatori,
dar asteapta, totusi, sa vada cum se vor misca acestia si pe un gazon adevarat nu numai pe un teren
acoperit cu 5 cm de zapada batatorita. Chiar daca erau gata de a merge la un turneu pe malul marii, la
Constanta, sibienii au renuntat in ultimul moment din cauza ca si acolo “se joacaa tot pe gheata" .
  
  Fotbalistii de la FC Sibiu si-au facut iesirea din cantonament cu un joc de pregatire, primul de seria de
10 programate pana la inceperea campionatului. Debutul lui Adi Vasai pe banca sibienilor a coincis cu o
victorie. Astfel, sambata de la ora 11, pe un  "Municipal"  acoperit cu un strat de zapada si in prezenta a
circa 150 de spectatori, FC Sibiu a intalnit pe Oltchim Rm. Valcea, liderul seriei a VI-a din Divizia C.
Dupa doua reprize a cate 60 de minute fiecare, FC Sibiu s-a impus cu 2-1, in urma golurilor reusite de
Coconete si Tudor Mihail. Pentru ca a avut la dispozitie un lot extrem de numeros, Adi Vasai a trimis in
teren doua echipe, cate una in fiecare repriza. 
  
  Alte doua meciuri castigate
  
  Chiar daca oaspetii au dorit revansa, sibienii nu le-au dat nici o sansa nici in cel de-al doilea meci. FC
Sibiu a reusit, astfel, a doua victorie din pregatiri, 3-1 cu liderul din C6. Antrenorul Adi Vasai a testat, in
acest joc si doi fotbalisti, un mijlocas, M. Cosma, care a jucat ultima oara la UTA si un atacant, Iatu, de la
Bai Mare.  "Este prematur sa-mi fac o parere despre ei" , a spus Vasai. Partida s-a disputat pe durata a
doua reprize de cate 50 de minute. Intr-un alt meci, disputat, ieri, echipa sibiana s-a impus, in deplasarea
de la Medias cu scorul de 3-2.
  Returul cu Sparta Medias se va juca in 11 februarie, iar intre timp, FC Sibiu va mai juca cu Forex
Brasov (4 si 8 februarie), apoi cu Corvinul Hunedoara (14 si 21 februarie), Unirea Alba Iulia (18
februarie) si Universitatea Cluj (23 si 25 februarie).
  
  Turneu de la Constanta a picat
  
  Desi conducerea clubului se gandea la un turneu la Constanta, cu echipe din zona, dar si cu alte echipe
din Divizia B, totul a picat in cele din urma. Aron Huzu asteapta insa un semn, pentru a vedea daca merg
sau nu.  "Asteptam un semn de la conducatorul celor de la Astra Ploiesti, Petre Buduru spentru a-mi
spunein ce conditii se joc sunt terenurile din zona. Dar si acolo se joaca tot pe zapada, si nu mai mergem.
N-are nici un rost sa facem o excursie pana acolo. Terenuri cu omat avem si noi, aici" , spune Huzu. Si
tehnicianul Adi Vasai si-ar dori cateva meciuri pe iarba.  "Avem nevoie de jocuri pe terenuri bune,
deoarece facem pregatirea in conditii de iarna ca sa jucam primavara si vara. Eu as fi vrut sa mergem in
zona Timisoara, unde auzisem ca sunt terenuri mai bune…" , a declarat Vasai.
  
  Gazul castiga, pe zapada
  
  Si Mediasul a debutat cu dreptul in 2006. Echipa condusa de Jan Gavrila a castigat primul amical al
anului cu Avantul Reghin, urmand sa intalneasca, azi dupa amiaza, la Medias divizionara A, CFR Cluj.
Chiar daca nu era programat nici un amical pe parcursul celor doua saptamani de cantonament de la
Sovata, echipa lui Jan Gavrila a jucat duminica trecuta o partida de verificare, la Reghin in compania
celor de la divizionara C, Avantul. Gazul a avut ceva probleme cu echipa gazda, care a deschis scorul in
minutul 31 prin mijlocasul Truta care a primit bine o minge in mijlocul careului mare si a sutat imparabil
din apropierea punctului cu var, direct in vinclu. Mediasul a revenit in joc la inceputul reprizei secunde,
cand Vancea a marcat din sase metri cu capul, dintr-o centrare de pe partea dreapta. Golul victoriei
mediesenilor a fost marcat cu cinci minute inainte de finalul jocului de catre Sanda care a primit o pasa pe
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jos in interiorul careului mic sI a marcat cu latul de la cinci metri la coltul scurt. “Baietilor le-a fost dor de
un joc asa mai incins. E bine ca am si invins"  au spus la finele partidei oficialii Gazului.
  
  Satisfacut de joc
  
  Antrenorul mediesenilor s-a aratat foarte multumit de evolutia echipei sale la primul meci amical din
aceasta iarna, dar crede ca nu este concludent sa isi faca o opinie dupa doar o singura partida. “Initial era
o zi libera, dar si jucatorii aveau pofta de un meci, asa ca am jucat la Reghin. Sunt multumit pentru ca
fiecare isi vede de treaba lui si lucreaza cu seriozitate, lucru care se vede si-n joc. Am mai schimbat putin
programul de pregatire cu amicalul acesta"  a concluzionat Jan Gavrila. Altfel, Siminic are mari sanse sa
ramana la Medias. “Chiar daca nu pot sa-mi fac o parere despre el dupa un singur meci, cred ca are sanse
mari sa ramana aici"  a mai spus antrenorul Gazului.
  Acesta crede, totusi, ca partidele de verificare in care adversarele angrenate la promovare nu joaca bine
nu trebuie luate in seama. Jan Gavrila spune ca evolutiile din partidele amicale pot fi foarte inselatoare,
daca te iei doar dupa scorurile inregistrate. Asa se face ca “Leul"  nu se ia dupa asa ceva nici in cazul
contracandidatelor la promovare, U Cluj si FC Bihor. “Sa fim seriosi. Amicalurile nu conteaza ca
rezultate pentru mine. Ce daca a pierdut Clujul in fata celor de la Suceava (n.r.- scor 1-3). Cand se joaca
pe puncte atunci se vede valoarea unei echipe. Asa e si aici. La primavara in campionat se vede cine a
avut o pregatire buna si valoarea echipelor" , a mai spus Gavrila.
  
  Marian CRACIUN
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