
Gaz Metan Medias - Socuri reusite
<i>Saptamana furtunoasa de care a avut parte Gaz Metan Medias, dupa ce antrenorii Jan Gavrila si Dorin
Zotinca au fost demisi, iar Vili Stoica si Claudiu Boaru trimisi la  "satelit" , s-a incheiat fericit pentru
medieseni. Cu Alexandru Varo pentru prima oara principal, Gaz-ul a surclasat, 4-1, una din formatiile
care isi anuntau intentia de a se bate pentru baraj, FCM Resita. </i><br />  <br />  socul pe care
presedintele Corin Cintrea a dorit sa-l faca la echipa, in urma masurilor luate saptamana trecuta, pare ca a
avut efectul scontat. Fara gol in deplasare in acest retur,  "gazarii"  au reusit nu mai putin de 4 in
deplasare de la Resita, si a revenit, pana miercuri cel putin, pe primul loc in clasament.<br />  Instalat
surprinzator  "principal" , Varo a facut cateva schimbari in formula de start, iar mutarile i-au iesit.
Tehnicianul i-a lasat pe banca pe Briciu, si Pleniceanu, doi obisnuiti ai primei echipe sub Jan Gavrila, si
i-a titularizat pe Sanda, Vancea, Ignat si Al. Pop.  "Am considerat ca, pentru un meci in deplasare avem
nevoie si de un plus de forta, mai ales ca Resita avea trei fundasi centrali masivi, Mutica, Gurici si Lupu.
In plus, nu aveam nimic de pierdut" , si-a motivat optiunile Varo.<br />  si, tocmai defensiva a fost 
"buba"  gazdelor. Daca in tur, punctul forte al Resitei a fost apararea, la meciul cu gazarii, ea s-a umplut
efectiv de rusine, in prim plan aflandu-se Lupu, A. Dumitru si chiar Stoianov, care a iesit de cateva ori pe
sub minge, la centrarile venite de pe flancuri de la Cr..Pop, Peres sau Buzean . <br />  Pe tot parcursul
meciului, jucatorii roso-neri au lasat impresia ca se gasesc la plimbare la iarba verde si nu la un meci de
fotbal cu una din pretendentele la promovare. Gazul a controlat autoritar partida, singura tresarire de
orgoliu a gazdelor fiind la inceputul reprizei a doua, cand Gideon, la prima atingere a balonului, a obtinut
un penalty si a lasat impresia ca de la cabine s-a intors o alta echipa gazda mult mai motivata. Dar, totul a
fost un simplu foc de paie, pentru ca a venit imediat golul lui Sanda si totul a reintrat in  "normal" .  <br />
 <br />  <b>Varo:  "I-am lasat sa gandeasca" </b><br />  Alexandu Varo era extrem de fericit la finalul
meciului.  "Am tratat cu maxima seriozitate meciul, iar baietii au jucat cu o ambitie iesita din comun.
Singurul lucru pe care am putut sa-l schimb in cele trei zile de pregatire a fost la mental, pentru ca din
punct de vedere tehnico-tactic, echipa a fost foarte bine pregatita de domnul Jan Gavrila. Nu aveam ce sa
mai schimb. Am lucrat cu ei la psihic, iar in teren le-am dat mai multa libertate, i-am lasat pe fiecare sa-si
puna in valoare personalitatea, sa gandeasca ei jocul." , a mai dezvaluit Varo.<br />  <br />  <b>Ii vrea
inapoi pe exclusi </b><br />  Tehnicianul mai spune ca in aceasta saptamana va mai purta o discutie cu
conducerea clubului, referitor la cei doi fotbalisti trimisi la Sparta, Claudiu Boaru si Vilmos Stoica.  "Eu
am cerut sa fie reprimiti, pentru ca am nevoie de ei. Sper ca in aceasta saptamana sa se rezolve problema"
, a incheiat Varo.<br />  Altfel, Varo spune ca mai exista sanse de promovare.  "Noi vom merge la
victorie si la Dej, pentru ca avem in continuare sanse la promovare. Mai avem inca 15 puncte de castigat
si putem terminat pe locul doi sau chiar pe primul. Nu se stie niciodata" . <br />  <br />  Teodor BOANT
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