
Pustai: &quot;Aparent, avem un meci usor&amp;#8221;
Ramasa fara nicun punct luat din deplasare, Gaz Metan Medias isi indreapta toata atentia spre meciurile
de pe propriul teren. Neinvinsa la Medias, gruparea de pe Tarnava Mare spera sa bifeze al treilea succes
in propriul fief, mai ales ca va intalni una din codasele clasamentului, Gloria Buzau. Şi tehnicianul Cristi
Pustai este de parere ca, cel putin calculul hartiei arata ca echipa s-a n-ar trebui sa aiba probleme cu "
Steluta ". " Avem un meci aparent mai usor, daca ne uitam la clasament si la diferenta de puncte, dar e
doar aparent. in ultimele etape Gloria Buzau a dat semne de revenire. Este o echipa care se apara cu 7-8
jucatori si contraataca periculos de cate ori are ocazia ", a caracterizat Pustai adversarul de vineri. El
spune insa ca traditia evolutiilor bune de la Medias trebuie sa continue. „Vrem sa continuam jocurile bune
de pe teren propriu si vrem sa castigam. Daca vom ajunge la 11 puncte, dupa zece etape, altfel putem
gestiona situatia in cele doua saptamani de pauza ", a adaugat Pustai.
 Antrenorul Mediasului a mai spus ca jucatorii sai nu trebuie sa se gandeasca, in acest moment, la faptul
ca nu au reusit sa marcheze niciun gol in deplasare, ci sa fie concentrati doar la jocul cu Gloria Buzau.
„As prefera ca jucatorii sa se concentreze la meciul de pe teren propriu, pentru ca nu au timp sa se
gandeasca la ce-a fost, ci la ce urmeaza. in Liga I, etapele trec cu repeziciune si nu este timp sa ne gandim
prea mult la trecut. incercam sa analizam lucrurile si din mers, si sa reparam greselile care au fost ", a
explicat Pustai, care a adaugat ca: „este o presiune a celor trei puncte, dar jucatorii sunt suficient de
motivati. Cele trei puncte sunt importante, dar nu suficiente. Nu se termina campionatul dupa acest meci
".
 Gaz Metan nu are probleme de lot inaintea partidei cu Buzaul. Doar Jarko si Bojan sunt plecati in
Serbia, pentru a-si rezovla problemele legate de satisfacerea stagiului militar. Capitanul Claudiu Boaru –
accidentat in ultimele etape – si-a reluat de luni pregatirile si va fi apt pentru meciul de vineri.
 „Orice gol e binevenit "
 Şi mijlocasul Alex Curtean, golgheterul echipei, spune ca partida cu Gloria trebuie castigata. „E un meci
foarte important. Sper sa aratam din nou forma buna de acasa. Daca batem, Buzaul va ramane acolo jos,
ceea ce este important. Vom intra cu totii foarte motivati ", a declarat Curtean. Acesta a spus ca nu este
important ca el sa marcheze. „Oricine da gol, e binevenit. Eu vreau sa marchez in fiecare meci, dar nu
reusesc de fiecare data. Şi nici nu e important acest lucru. Important este sa adunam punctele ", crede
Curtean.
 Partida Gaz Metan -Gloria Buzau, din etapa a zecea a Ligii I va fi vineri, de la ora 15,00, la Medias, si va
fi transmisa in direct de GSPTV.
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