
M�g�it este noul antrenor la FCU Sopo
? Secundul lui Jan Gavrila la FC Sibiu, Marian Margarit, este, de ieri, noul tehnician al concitadinei FCU
Sopo ? Margarit are ca scop evitarea retrogradarii ? FC Sibiu a imprumutat echipei universitare cinci
jucatori pentru returul campionatului, care nu vor avea drept de joc in meciul direct dintre cele doua
echipe<br />  <br />  FCU Sopo are, incepand de ieri, un nou antrenor principal, in persoana lui Marian
Margarit, cel care a fost secundul lui Jan Gavrila in turul campionatului. Pe langa ajutorul dat pe banca
tehnica, FC Sibiu a mai imprumutat inca cinci jucatori echipei universitare, ca ajutor pentru acest club in
lupta pentru evitarea retrogradarii din seria a IX-a a diviziei C. Fotbalistii imprumujtati sunt portarul
Ursu, mijlocasii Scridon si Coconete si atacantii M. Szeghedi si Claudiu Gheorghe. ?Intr-adevar, am fost
numit antrenor. Am luat de la F.C. Sibiu jucatori cu experienta, care sa traga echipa inainte. Cu orice pret
trebuie sa ne atingem obiectivul, acela de a evita retrogradarea. Suntem intr-o situatie dificila, echipa
noastra este la minus 8 la adevar, ceea ce inseamna ca avem nevoie de trei victorii in deplasare?, ne-a
precizat, ieri, proaspatul tehnician al celor de la Sopo.  <br />  Tot ieri, Margarit si-a fixat programul
pentru noua sa echipa. ?M-am intalnit astazi (n.r. - ieri) cu baietii si am facut primul antrenament. Vom
continua in fiecare zi cu antrenamentele pana pe data de 31, cand incepem seria meciurilor amicale. Nu
vom merge in nici un cantonament?, a spus noul antrenor al celor de la Sopo.<br />  Fotbalistii
imprumutati de la F.C. Sibiu au, totusi, o clauza speciala si ei nu vor avea drept de joc in partida directa
dintre cele doua echipe. ?Am promis ajutor celor din Obor si ne tinem de cuvant. Fotbalistii imprumutati
acolo nu vor avea drept de joc in partida directa cu echipa noastra, asta pentru a nu aparea diferite
speculatii legate de acest joc?, a declarat Dorin Zotinca, director sportiv al lui FC Sibiu.<br />  <br /> 
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