
Gaz Metan Medias este virtual retrogradata in Liga a II-a
Gazistii au jucat sambata dupa amiaza, in Copou, o carte decisiva in lupta pentru mentinerea in esalonul
de elita al fotbalului romanesc. Şi au pierdut! Atat pe mana propriilor jucatorilor cat si a antrenorului
Cristi Pustai. Nici una dintre parti nu a stiut sa pregateasca si sa gestioneze un meci capital pentru
medieseni. Iar in loc sa recunoasca deschis, barbateste, lipsurile din propria " ograda ", Ioan Horoba,
directorul-general al clubului, s-a lansat din nou in acuzatii la adresa arbitrilor care, le-ar fi refuzat "
alb-negrilor " un penalty, la un presupus fault in careu al lui Bersnjak asupra lui Eric (min.53). Despicarea
firului in patru, in urma infrangerii cu scorul de 2-0 a mediesenilor la Iasi, ar fi insa neproductiva.
Vinovati de esec raman in primul rand jucatorii gazisti, care au ratat ocazii cu nemiluita prin Kubala
(min.8, 12 si 71), Boaru (min.16), Bud (min.18 si 75), Markovic (min.22) si Eric (min.26, 42 si 70, ultima
in pozitie de singur cu portarul). De partea cealalata, gazdele, mult mai inteligente si mai pragmatice, au
punctat de doua ori prin P. Jovanovici (min.24) si Sfarlea (min. 82). Iar pentru ca dezastrul sa fie
complet, F.Lazar si-a lasat echipa in zece oameni, fiind eliminat (min. 85) dupa o bataie generala la
mijlocul terenului. Nu trebuie omisa nici vina " tehnicianului " Cristi Pustai, in tot acest " carusel " al
deziluziilor. El si-a dovedit limitele in primul rand in meciurile-cheie, pe care echipa sa le-a pierdut (cu
Farul Constanta in tur, cu SC Vaslui si Poli Iasi, in retur). Lipsa de experienta a acestuia in primul esalon
si-a spus din plin cuvantul. A creat o echipa pe care o considera ofensiva, spectaculoasa, cand in realitate
ea este una naiva, romantica. Nu-i poate incalzi pe suporteri faptul ca jocul favoritilor este unul placut
ochiului dar de cele mai multe ori ineficient. Pentru ca importante sunt doar punctele acumulate in
clasament si mai putin jocul unei echipei care, pana la urma, oricum se uita. Condamnabila este de
asemenea si atitudinea antrenorului care nu spune niciodata lucrurilor pe nume. in conferinte de presa
vorbeste de conspiratii pe " axa Romel-Jenel-Fanel ", dar si de faptul ca echipa sa este una puternica si
incomoda pentru toata lumea. Cand in realitate, intr-un clasament sui-generis, Gaz Metan Medias, cu
doar 5 puncte castigate pe terenurile adversarilor, este efectiv ciuca batailor, aflandu-se pe ultimul loc in
privinta punctelor castigate in deplasare de competitoare. Asa stand lucrurile, dupa infrangerea de la Iasi,
gazistii – aflati la 5 puncte de linia de demarcatie – sunt virtual retrogradati in Liga a II-a, cu toate ca mai
sunt inca trei etape de disputat. Daca printr-o minune (a Federatiei Romane de Fotbal) care va decide
retrogradarea Universitatii Craiova (pentru neacordarea licentei) sau a FC Arges-ului (pentru fapte de
coruptie), mediesenii vor ramane si in sezonul viitor in Liga I, soarta lor va fi una identica, atata vreme
cat pe banca tehnica va fi pastrat acelasi staff . Iata si formatiile care au evoluat sambata pe stadionul "
Emil Alexandrescu " in partida condusa de Alexandru Deaconu - Poli Iasi: Branet – Buta, Onut, L.
Munteanu, Pecnik – Viveiros, Bersnjak (min. 66 Gavatorta), Montiel, P. Jovanovici (min. 59 Sfarlea) –
A. Cristea, Balba (min. 80 C. Bratu). Antrenor: Cristiano Bergodi. Gaz Metan Medias: Vatca – F. Lazar,
Markovici, Hoban – Grillo (min. 67 Sabou), Eric, Todea, Kubala, Parvulescu (min. 46 Buzean) – Boaru
(min. 62 Dudita), Bud. Antrenor: Criastian Pustai.
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