
Gaz-ul la negocieri
<i>Aflata in vacanta inca de luna trecuta, dupa ce nu a reusit sa acceada in play-off, gruparea medieseana
Gaz Metan urmeaza sa afle, in aceasta saptamana, jucatorii pe care va mai conta si sezonul viitor. </i><br
/>  <br />   "Am discutat cu o parte a jucatorilor, iar pana la 1 iunie vom vedea exact cine vrea sa mai
ramana la noi si cine va pleca. In functie de cum vor decurge negocierile cu jucatorii cu care am incheiat
sezonul, vom vedea pe cine vom mai aduce" , declara directorul tehnic al Gaz-ului, Octavian serban.<br
/>  <br />  <b>Il vrea pe Kovacs </b><br />  Oficialul mediesean a mai precizat ca formatia de pe
Tarnava Mare si-l doreste in continuare pe baschetbalistul lui CSU Atlassib, Alex Kovacs. Imprumutat in
retur la Medias, se pregateste in prezent sub comanda lui Mircea Vulc.  "Sincer va spun, Alex este un
jucator care mie personal imi place foarte mult si as vrea sa ramana la noi. Acum, va trebui sa vedem daca
si el vrea, si daca cei de la Sibiu au nevoie de el. Vom discuta si cu Mircea Vulc, si daca spune ca Alex nu
are loc la CSU, atunci noi il asteptam cu foarte mare placere la Medias" , a mai precizat serban. <br /> 
<br />  <b>Cautati de antrenori</b><br />  <br />  Dupa ce contractul fostului antrenor Dan Ionescu a
expirat si nu a mai fost prelungit, conducerea medieseana se afla in cautarea si unui tehnician care sa
lucreze cu Ovidiu Teleaba.  "Conducerea a doreste sa aducem un alt antrenor. Deocamdata nu s-a decis
nimic. Variante sunt destule, pentru ca sunt mai multi tehnicieni care au anuntat ca sunt dispusi sa vina la
Medias. Dar, probabil ca va dura ceva mai mult timp pana cand vom stabili cine va conduce echipa
sezonul viitor, pentru ca este timp destul" , a completat Octavian serban. <br />  Campionatul urmator va
incepe abia la inceputul lunii octombrie. <br />  <br />  <br />  <b>Pericol la Magic Sibiu</b><br />  <br
/>  Oficialii clubului Magic Sibiu au avertizat ca ar putea desfiinta clubul de baschet daca bugetul pentru
anul viitor nu va fi mai consistent. Sezonul trecut, Magic Sibiu a avut la dispozitie o suma de trei ori mai
mica decat o buna parte dintre echipele care activeaza in Divizia A.<br />  <br />  Nemultumiti de faptul
ca rezultatele clubului din anii anteriori nu au coincis cu ideea performantei, responsabilii lui Magic Sibiu
sunt determinati sa desfiinteze echipa, daca banii pentru sezonul viitor nu vor fi suficienti pentru a asigura
performanta. Astfel, clubul de baschet feminin a dispus de aproximativ 30.000 de euro pentru
campionatul care tocmai s-a incheiat, suma considerata insuficienta pentru a emite pretentii la titlu. 
"Desfiintez clubul daca nu reusesc sa adun cel putin 100.000 de euro. sapte echipe din campionatul
Diviziei A au avut la dispozitie acesti bani in sezonul trecut, in vreme ce noi am avut aproximativ 30.000
de euro" , a declarat fondatorul si, totodata, antrenorul fetelor, Dan Fleseriu. Acesta a lasat sa se inteleaga
faptul ca rezultatele obtinute pana in prezent de echipa nu s-au inscris pe traiectoria propusa, si anume o
pozitionare superioara in clasament la finalul sezonului.  "Daca vrem performanta, avem nevoie si de
sustinere financiara. Altfel, e foarte greu. Ca in fiecare an, avem promisiuni ca vom fi ajutati. Va ramane
de vazut in ce masura" , l-a completat presedintele clubului, Radu Giurgiu.<br />  De altfel, Magic Sibiu
s-a calificat pentru a doua oara consecutiv in play-off-ul feminin, fiind insa eliminata, in ambele situatii,
din prima mansa. <br />  <br />  <b>Nimeni nu vine, nimeni nu pleaca</b><br />  Oficialii clubului au
spus transant ca nici una dintre componentele lotului actual nu vor parasi echipa, pana la clarificarea
situatiei financiare pentru sezonul viitor.  "Nimeni nu va pleca si nimeni nu va veni deocamdata" , a
subliniat Fleseriu. Tehnicianul a anuntat ca din sezonul viitor, daca vor participa, va avea alaturi pe banca
tehnica si un secund, pe Alexandru Hulpus. <br />  <br />  Teodor BOANT
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