
Gaz Metan Medias - Remiz�nedreapt
Lidera seriei a scos doar un punct a Lupeni, dar dupa cum s-a jucat gazistii lui Jan Gavrila meritau sa
invinga. Adi Petre a fost cel mai bun gazist de pe teren.
  
  Mediasul pare decis sa promoveze in prima divizie si asta s-a vazut si sambata trecuta la meciul de la
Lupeni. Dupa o saptamana extrem de agitata pentru echipa gazda si in care presa centrala a ridicat mari
semne de intrebare asupra corectitudinii desfasurarii acestei intalnitri, Minerul Lupeni si Gaz Metan nu au
reusit decat o remiza alba, asta dupa ce conducerea echipei din Valea Jiului a spus ca este cel mai urat
meci jucat aici in acest sezon. 
  Mediesenii au avut rapid prima ocazie prin neobositul Adi Petre, care in minutul 10 le-a aratat celor
1000 de specatori din tribune ca Mediasul nu a venit la primbare pe Valea Jiului. Tot Gazul fost in
continuare echipa mai proaspata in joc. Gazdele crispate si afectate de scandalul dintre o parte a
jucatorilor si antrenorul Gabi Stan nu si-au creat practici nici o ocazie clara de gol la poarta lui Rosca,
nederajnat deloc de atacantii din Lupeni. Gazul putea intra la pauza in avantaj daca Adi Popa si Olteanu
nu iroseau ocaziile bune de a marca.
  Nici dupa pauza lucrurile nu s-au schimbat in ce priveste echipa care a dominat in teren. Vizibili speriati
de forta ofensiva a echipei lui Jan Gavrila jucatorii gazdelor s-au baricadat pur si simplu in aparare in
incercarea de a nu pierde aceasta partida, si-n mare parte au reusit, chiar daca suporterii din tribune au
fost dezamagiti de joc. De partea cealalta Mediasul a fortat o victorie pe care ar fi meritat-o din plin. Na
fost sa fie asa, pentru ca acelasi Adi Petre a trimis mingea in bara, Hoban l-a luat la tinta pe portarul
advers si in fine din nou neobositul Petre a sutat milimetric pe langa poarta. Chiar daca au parut suoparati
pentru egal cei de la Gazb Metan si-au frecat mainile la final cand au aflat ca cei de la FC Bihor Oradea
au pierdut in deplasarea de la Alba Iulia.  "Tot raul spre bine nea Jane"  a strigat un fan a Gazului la finele
meciului, catre antrenorul cu care Mediasul a mai reusit odata promovarea in 2000.
  
  Au jucat pe 600 de euro
  Presedintele Corin Emil Cindrea a intrat in vestiarul echipei sale inainte de meci si le-a transmis
jucatorilor ca s-a decis ca la acest meci sa joace nu pe 450 de euro cum este stabilit ci pe 600 de euro. 
"Am decis sa va stimulam in plus pentru aceasta partida. De voi depinde daca luati sau nu banii acestia" 
le-a spus Cindrea jucatorilor lui Gavrila si Zotinca.
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