
Prioritate: aducerea unui fundas central
� Oficialii clubului Gaz Metan s-au intalnit ieri cu antrenorul Silviu Dumitrescu pentru a vedea ce
fotbalisti pot fi transferati la echipa � Tehnicianul mediesenilor are ca prioritate imediata trasferul unui
fotbalist care sa acopere criza de pe postul de fundas central din echipa<br />  <br />  Directorul sportiv
al clubului Gaz Metan Medias, Cristi Pustai, impreuna cu presedintele clubului, Emil Corin Cindrea,
vicepresedintele Ioan Rusu si antrenorul Silviu Dumitrescu s-au intalnit, ieri dupa amiaza, pentru a stabili
in detaliu ce jucatori vor mai fi transferati in aceasta iarna. Conform unor surse oficiale de la Medias,
antrenorul Silviu Dumitrescu are ca prioritate aducerea unui fundas central incepand chiar de saptamana
viitoare. Silviu Dumitrescu se va deplasa, in acest scop, la una dintre echipele la care se pare ca si-a gasit 
"omul"  care poate sa-i aduca linistea pe acest post, dar numele si localitatea unde acesta evolueaza au
fost clasate la  "top secret" . Preconizata venire a lui Iorga de la FC Brasov la gruparea medieseana este si
ea in tratative avansate, dar exista impedimentul ca acest fotbalist este inca sub contract cu echipa lui
Marius Lacatus si totul depinde de ce si cat cere aceasta echipa pentru el. Nici varianta aducerii lui
Lupascu nu a picat, vicepresedintele Ioan Rusu  "pistonandu-l"  in aceasta problema pe presdintele Unirii
Alba Iulia, Viorel Malusel, cu care, de altfel, este si bun prieten. <br />  <br />  Il asteapta pe Miclaus<br
/>  Atat antrenorul Silviu Dumitrescu, cat si directorul sportiv, Cristi Pustai, spun ca, in cazul in care
Casian Miclaus va rupe contractul cu FC Brasov, acesta este primit cu bratele deschise la Medias.  "Eu il
astep cu bratele deschise, pentru ca echipa are mare nevoie de el in retur. Am spus si-n vara, cand a
plecat, ca am pierdut un jucator extraordinar. Ar putea sa ne ajute enorm intoarcerea lui" , afirma
Dumitrescu.  "N-ar fi rau, ar fi chiar extraordinar daca s-ar intoarce la noi in aceasta iarna. El este, totusi,
pana la discutarea memoriului, jucatorul lui FC Brasov. Daca pleaca de acolo, noi il asteptam" , a
completat Cristi Pustai.<br />  <br />  Datorii la Astra pentru Gavrilescu<br />  Atacantul Dumitru
Gavrilescu este tot mai aproape de o despartire de Gaz Metan Medias, mai ales ca cererea sa de marire a
contractului pare sa nu fie tocmai pe placul oficialior acestei echipe. Gruparea gazarilor mai are, insa, de
achitat ceva bani celor de la Astra Ploiesti pentru transferul acestui atacant si, de aceea, nu poate sa-l
vanda. <br />  Silviu Dumitrescu spune ca a discutat cu fiecare jucator in parte, din cei trei care au
declarat ca vor sa plece de la Medias.  "Sa fie clar! Eu am nevoie de toti trei si le-am spus acest lucru.
Problemele legate de contracte, ca cea in cazul lui Gavrilescu, sunt mai complicate si ma depasesc.
Conducerea clubului este abilitata sa discute cu el despre asa ceva. Personal, imi doresc ca ei sa ramana la
Medias" , a declarat antrenorul lui Gaz Metan. <br />  <br />  Negut, trimis acasa din cauza
conjunctivitei<br />  Mijlocasul Radu Negut a fost trimis acasa, la <a
href="http://www.sibiul.net/sibiu.php" title="Sibiu">Sibiu</a>, de medicul echipei, cu acordul
tehnicianului Silviu Dumitrescu. Acesta sufera de conjunctivita si, pentru a preveni o  "epidemie"  in
sanul echipei.  "Este mai bine si pentru noi, si pentru el. O sa revina cu siguranta cand se va insanatosi" , a
declarat secundul Sandor Varo.<br />  <br />  Dragos POPESCU<br />  

Pagina 1 / 1


