
Gazul a c�tigat memoriul depus pentru Ciurar
"U"  Cluj trebuie sa achite 3.000 de euro lui Gaz Metan, pana la jumatatea lunii ianuarie, in caz contrar
riscand sa nu fie programata in campionat � somfalean a revenit la antrenamente dupa  "criza"  de
dizenterie de saptamana trecuta � Silviu Dumitrescu isi sarabatoreste, astazi, oficial, ziua de nastere<br />
 <br />  Comisia de disciplina a FRF a decis, ieri, ca Gaz Metan Medias are dreptate in memoriul depus
contra celor de la  "U"  Cluj Napoca, in cazul transferului fundasului Cosmin Ciurar, realizat inaintea
debutului actualei editii de campionat a diviziei B la fotbal. Comisia a decis ca gruparea clujeana trebuie
sa plateasca, in termen de maxim 45 de zile, cei 3.000 de euro restanti, gruparii de pe Tarnava Mare. In
caz contrar, se vor aplica penalitati si se va ajunge chiar la neprogramarea  "sepcilor rosii"  in campionat. 
"Noi am fost totdeauna in relatii destul de bune cu cei de la Cluj. Pacat ca s-a ajuns aici, dar am depus
acest memoriu numai dupa ce am epuizat toate celelate cai. Trebuie sa ne dea banii pe Ciurar pana la
jumatatea lunii viitoare. Daca nu, vor trebui sa suporte consecintele. Nu cred ca se poate pune problema
reintoarcerii lui Ciurar la noi, pentru ca noi vrem banii de pe transferul lui" , a declarat directorul sportiv
al Gazului, Cristi Pustai, la iesirea din sala unde s-a discutat acest caz. <br />  Pustai s-a intretinut si cu
reprezentantul echipei clujene, care i-a spus ca, in momentul in care municipalitatea de sub dealul
Feleacului va aloca banii promisi echipei de fotbal, se va vira in contul lui Gaz Metan suma de bani
restanta.  "Reprezentantul echipei clujene ne-a promis ca foarte curand vom primi acesti bani, dar, pana
nu-i vedem in contul nostru, nu mai credem nimic" , a mai declarat Pustai.<br />  <br />  <br><b>Miuta
pe teren cu zapada</b><br><br />  Aflati in cantonamentul de la <a
href="http://www.sibiul.net/comune-din-sibiu/bazna.html" title="Bazna">Bazna</a>, fotbalistii
medieseni au facut, ieri, cunostinta si cu mingea de fotbal. Daca, la antrenamentul de dimineata, si-au 
"servit"  portia de zece kilometri de alergare prin padurea din imprejurimile statiunii sibiene, la
antrenamentul de dupa amiaza, Silviu Dumitrescu a facut pregatire cu mingea, programand jocuri 
"miuta"  si impartindu-si jucatorii in echipe de cate sase. Miscarea a fost pe placul acestora, mai ales ca
s-a disputat pe zapada. Tot incepand de ieri a revenit la pregatiri si fundasul Flavius somfalean, cel care,
la finele saptamanii trecute, a suferit o  "criza"  de dizenterie.<br />  Este pentru prima data cand toti cei
26 de jucatori deplasati la Bazna au facut antrenament. Gavrilescu&co vor ciocni, astazi, un pahar de vin
rosu mai special, in cinstea antrenorului Silviu Dumitrescu, acesta sarabatorindu-si, oficial, ziua de
nastere.  "O sa bem mai mult cu nea Silviu la promovare" , au declarat mai multi fotbalisti.<br />  <br /> 
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