
Lupii Negrii, de neoprit
<i>Gaz Metan a invins cu 2-0 pe Gloria 2 Bistrita si este campioana turului dupa ultima etapa.
Mediesenii vor sarbatori performanta la un banchet de final de an.</i><br />  <br />  Gazul a salvat
onoarea fotbalului sibian. Echipa din Medias a invins, la finele saptamanii trecute, pe Gloria 2 Bistrita si,
gratie celor trei puncte obtinute, este, acum, campioana de toamna in seria a III-a a esalonului secund.
Reveniti in fata propriilor suporteri dupa derbiul de la Cluj, cu Universitatea, unde au obtinut un punct
pretios, gazistii au avut emotii mai bine de o repriza cu satelitul prim-divizionarei Gloria Bistrita.<br /> 
<br />  <b>Salvatorul Vili</b><br />  <br />  Campioni la ratari, atacantul Boaru si mijlocasul Adi Petre
au sutat ba in portarul advers, ba pe langa poarta, in situatii clare de gol. A fost nevoie din nou de
magicianul Vili Stoica, de departe fotbalistul numarul unu al Gazului in acest tur de campionart, pentru ca
cei 700 de fani din tribuna sa rasufle usurati pentru victorie. Micutul fotbalist al Gazului a executat
perfect o lovitura libera in minutul 56, de la aproximativ 20 de metri, balonul sutat de acesta poposind in
coltul din dreapta al portarului Anghel. <br />  <br />  Bistrita nu si-a revenit din soc si s-a vazut condusa
cu 2-0. Juniorul Curtean a inscris golul doi din centrul careului mare. <br />  <br />  Mediasul putea
invinge si cu 3-0, daca Pleniceanu, introdus in locului lui Curtean pe final de meci, nu rata incredibil de la
sapte metri cu poarta goala, balonul lovind bara din piciorul internationalului de tineret al Gazului. <br />
 <br />  Finalul meciului a fost mai mult decat emotionant pentru fotbalistii de pe Tarnava Mare. Fanii
echipei le-au cantat "La Multi Ani", pentru ca acesta a fost ultimul meci al primei jumatati de campionat
si spectatorii au vrut sa le ureze jucatorilor "Sarbatori fericite". Pana la primvara, Jan Gavrila&co privesc
de pe primul loc celelalte echipe din serie.<br />  <br />  <b>Au sarbatorit cu vin</b><br />  <br /> 
Antrenorii echipei, Jan Gavrila si Dorin Zotinca, alaturi de presedintele clubului, Corin Emil Cindrea, au
ciocnit cu jucatorii din lot cate un pahar de vin, cumparat special pentru aceasta ocazie. Fotbalistii
Gazului au cantat impreuna cu galeria aflata la intrarea in stadion timp de 15 minute. <br />  <br />  Chiar
daca turul a luat sfarsit, antrenamentele vor continua. "In aceasta saptamana mai facem pregatire pana
vineri, cand le vom comunica programul de iarna jucatorilor si data la care ne vom reuni", a explicat
tehnicianul Jan Gavrila.<br />  <br />  <b>Banchet de sarbatori</b><br />  <br />  Oficialii celor de la
Gaz Metan le pregatesc o surpriza fotbalistilor. Pentru ca Gazul are sase puncte avans fata de "U" Cluj si
sapte fata de FC Bihor, principalele contracandidate la promovare, presedintele Corin Emil Cindrea crede
ca baietii merita un cadou de la Mos Craciun: un banchet de sarbatori. "Echipa a mers bine turul acesta,
chiar daca au mai fost sincope. Suntem fericiti ca iernam pe primul loc si sper sa fim pe aceeasi pozitie si
la finalul campionatului", a declarat presedintele alb-negrilor.<br />  <br />  <i>"Avem un avantaj de
puncte dar nu pot spune ca este linistitor. O sa fie un retur incins de campionat. Avem avantajul acesta de
puncte si sper sa stim sa profitam de el. Personal, cred ca se va promova cu �6 la adevar. Trebuie sa fim
constienti ca suntem doar la jumatatea drumului spre obiectivul final, promovarea"</i> - Jan Gavrila -
antrenor principal Gaz Metan Medias<br />  <br />  <b>Clasament:</b><br />  <br />  1. Gaz Metan
Medias 14 9 3 2 23-8 30<br />  2. I.S. Campia Turzii    14 6 7 1 21-8 27 <br />  3. Liberty Salonta       14
7 5 2 13-6 26 <br />  4. "Universitatea" Cluj  14 6 6 2 17-8 24 <br />  5. F.C. Bihor Oradea    14 7 2 5
23-14 23
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