
Pustai: Gresim mult in aparare
Gaz Metan Medias a reusit sa marcheze primele goluri din deplasare, din acest sezon (2-4 cu Rapid), insa
acest lucru nu le-a adus elevilor lui Cristi Pustai si primele puncte. Cele doua goluri marcate in poarta
Rapidului nu au fost de ajuns, pentru ca defensiva a fost punctul slab al echipei.

 La finalul jocului, Cristi Pustai s-a declarat dezamagit de rezultat si a precizat ca ar fi vrut mai mult de la
aceasta partida, profitand si de pasa mai proasta prin care trecea Rapid. "Am venit in Giulesti sa obtinem
trei puncte. in prima repriza am jucat mai bine si am dominat jocul, dat in cea de-a doua, inexplicabil,
jucatorii au facut pasul inapoi, desi nu le-am cerut acest lucru. Suferim in urma greselilor pe care le
facem, mai ales in centrul apararii", a spus Pustai, care s-a declarat putin nemultumit de arbitrii care au
condus in ultimul timp meciurile echipei sale: "La ultimele partide au fost delegati numai arbitrii cu
probleme, parca am fi numai cobai. Prea multe experimente se fac cu echipa mea, dar incerc sa nu
comentez mai mult". Şi supararea conducerii mediesene este indreptatita, in conditiile in care Rapidul a
egalat la doar cinci minute dupa ce Sabou a deschis scorul, dintr-un gol marcat cu mana de Fernandes. De
altfel, jucatorul a si recunoscut la final ca a lovit mingea cu mana in momentul marcarii golului.

 In urma acestui rezultat Rapid a acumulat 16 puncte si urcat pe locul 10 in clasament, in timp ce Gaz
Metan ramane cu 11 puncte si se afla pe pozitia 13.
 Etapa viitoare, Gaz Metan va juca in 26 octombrie, la Medias, cu Universitatea Craiova.
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