
Luati-le Coro(a)na!
Desi s-au scurs deja 6 etape din noul sezon, fotbalistii medieseni sunt inca in cautarea primului succes.
Gazul Metan a pierdut primele 3 jocuri, toate cu niste nou-promovate, apoi le-au incheiat la egalitate pe
urmatoarele 3, inclusiv cu FC Vaslui si campioana Steaua. 
  
  Antrenorul mediesenilor, Cristi Dulca, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca, la Brasov,
contra unei alte formatii venite din esalonul secund, sa obtina in sfarsit prima victorie. Tehnicianul s-a
aratat multumit de modul in care s-au pregatit jucatorii sai in cele 3 saptamani de pauza, cat a fost
intrerupt campionatul pentru meciurile nationalei mari din preliminariile Cupei Mondiale, cu Ungaria si
Turcia. Totodata, Dulca a mai spus ca il regreta pe Robertson, care nu va juca din cauza cartonasului rosu
primit cu Steaua. "Speram ca aceasta pauza de 3 saptamani, cu foarte multe antrenamente, sa fie de bun
augur in ceea ce urmeaza. Venim dupa 3 jocuri de campionat in care nu am pierdut, in care am intalnit pe
FC Vaslui si Steaua. Din pacate, nu il putem folosi pe Jordan (n.a. Robertson) care a luat "rosu" in ultima
etapa. Speram sa intelegem ceva din meciurile anterioare si aici ma refer la cele cu echipele asa-zise
mici, pentru ca s-a dovedit faptul ca, impotriva echipelor din prima parte a clasamentului, avem o alta
atitudine si concentrare, iar in momentul in care s-a jucat cu echipe mai slab cotate, sau care nu sperau
nimic la acea vreme, am facut jocuri mai putin inspirate si am pierdut puncte importante", a afirmat
Dulca. 
  
  Tehnicianul mediesenilor nu ii va putea folosi, de asemenea, nici pe Cojocnean si Bawab. in plus, Dulca
a mentionat ca nu crede ca va apela pentru acest meci la serviciile lui Cristi Bud, revenit la echipa.
"Cojocnean cred ca va sta o perioada mai lunga, iar Bawab nu si-a revenit dupa accidentarea de la glezna.
Pe Bud nu stiu daca il voi folosi acum. El a facut o pregatire buna in aceste 3 saptamani. Este un jucator
pe care cu siguranta ne vom baza, daca nu in acest meci, ci in urmatoarele", a adaugat Cristi Dulca. 
  
  Altfel, Dulca 
  
  
  
  "intalnim o echipa care a schimbat antrenorul, care a facut cateva transferuri si va fi un meci, zic eu,
viu-disputat si pe care noi trebuie sa-l transam pentru ca suntem echipa mai buna". 
  
  Cristi Dulca
  
  
  
  "Sunt sigur ca vom castiga acest meci pentru ca si jucatorii au inteles ca avem nevoie de victorie si i-am
vazut mult mai motivati la antrenamente. Speram sa facem un joc bun si sa luam cele 3 puncte pentru a ne
pregati in continuare pentru meciul cu Universitatea Cluj".
  
  Cristi Dulca
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