
Gazul schioap�
Mediasul a pierdut cu 1-2 la Corvinul dupa o grava greseala a portarului Rosca si mai are un singur punct
avans in clasament, fata de a doua clasata. Gazdele au jucat totul pe contraatac si au avut noroc.
  Mediasul a pierdut in deplasarea  de la Hunedoara dupa o gafa impardonabila in minutul 72, comisa de
portarul Dorin Rosca. Acesta a gresit ca un incepator dupa ce a boxat pe langa o minge aparent banala,
venita dintr-o centrare a lui Pepenar. Balonul a ajuns involuntar in capul lui Irina si de aici a poposit in
poarta echipei pregatite de Jan Gavrila. "A fost greseala mea. Am fost prea sigur ca voi lovi mingea cu
pumnul. Asta este acum nu mai pot repara nimic. Poate ca tot raul va fi spre bine. Vom fi obligati sa ne
concentram suplimentar pentru meciurile ce vor urma si care se anunta extrem de grele pentru noi. Sper
ca vom avea puterea sa depasim acest moment nefast si sa ne mentinem pe primul loc pana la final", a
spus Rosca. Gazul a inceput ofensiv partida, iar lovitura de cap a lui Pleniceanu din 6 metri respinsa in
corner de Rahoveanu avea sa anunte deschiderea scorului din faza imediat urmatoare (9). Lovitura de colt
executata de V. Stoica de pe dreapata a fost trimisa sub transversala cu o lovitura puternica  de cap de
Nan.
  Hunedorenii au restabilit egalitatea dupa doar 6 minute dintr-o faza aproape identica. Centrare din
corner Mitrica mingea este recentrata cu capul de Irina pana la Tacea care de la 4 metri tot cu capul il
invinge pentru prima data pe Rosca. Medieseni forteaza desprinderea si pana la pauza  Vilmos Stoica
(24, 36) expediaza doua trasoare retinute in doi timpi de Rahoveanu iar Boaru bine "angajat" de Tarcea nu
poate sa il invinga pe goalkeaper-ul hunedorean cu un sut de la 20 de metri (26). De partea cealalta
gazdele au pus in pericol doar odata poarata adversa, sutul de la 30 de metri expediat de capitanul Mitrica
a fost retinut la radacina barei lui Rosca (45). Repriza secunda s-a disputat doar intr-o singura directie
spre poarta lui Rahoveanu. Oapetii ataca furibund insa steril si pacatuiesc la ultima pasa dar mai ales la
finalizare. Nu mai putin de trei mingi s-au plimbat prin fata portii asteptand doar sa fie impinse in plasa.
Boaru in pozitie excelenta trece pe sub mingea centrata de Petre (46). Pleniceanu sut puternic de la 17
metri mingea trece milimetric pe langa stalpul din stanga lui Rahoveanu (53). Faza rapida de contraatac
centrere de pe dreapta Pleniceanu pana la Boaru care liber la 7 metri de poarta loveste cu capul slab
mingea care se scurge usor in aut de poarta. sutul puternic al lui V. Stoica de la 20 de metri este respins cu
pumni de sub transversala de Rahoveanu. Boaru (66) si Petre (69) suturi de la 17 respectiv 25 de metri
fara probleme pentru Rahoveanu. si dupa ce au incasat cel de-al doilea gol in minutul 72 ca urmare a
greseli comise de Rosca cei care au ataca mai periculos au fost tot medieseni. In minutul 85 V. Stoica
arunca o minge la bataie in careul advers insa dupa ce se arunca in plonjon pe rand Nan, Sanda, Briciu si
Boaru nu reusesc sa trimita in plasa mingea care trece la semi inaltime prin fata lor. Pe contraatac sutul
lui Pepenar din afara careului este retinut de Rosca (86). Ultima faza a partidei apartine oaspetilor sutul
lui V. Stoica de la 20 de metri trece pe langa tinta.
  
  “Leul"  nu dezarmeaza
  Jan Gavrila a declarat la conferinta de presa de dupa meci ca echipa sa nu merita sa piarda, sI ca nu il va
sanctiona pe Rosca pentru gafa de la golul doi. "Ne asteptam sa avem un meci greu la Hunedoara dat fiind
pozitia in care se aflau in clasament. meciul a fost de mare angajament iar victoria a revenit echipei care
si-a dorit mai mult cele trei puncte puse in joc. Nu am jucat nici un moment la egal. Am intrat in disperare
dupa ce am primit cel de-al doilea gol motiv pentru care nu am mai avut luciditate la finalizare. Nu sunt
suparat pe Rosca si nu il voi sanctiona pentru gafa pe care a facut-o" a spus antrenorul Gazului.
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