
Pustai: Multe echipe vor face noapte alba
Antrenorul echipei Gaz Metan Medias crede ca finalul de sezon al Ligii I este unul extrem de ciudat
 Gaz Metan Medias joaca in aceasta seara, de la ora 20, ultimul meci din Liga I in acest sezon, in
compania campioanei CFR Cluj. Pentru ultima reprezentatie in fata suporterilor, in nocturna, Cristi
Pustai nu are probleme mari de lot. Semeghin si Rafael sunt in continuare accidentati iar Lazar si Grilo
suspendati pana la finalul campionatului. Pe langa cei patru, cei doi internationali de tineret, Parvulescu
si Zaharia, sunt obositi dupa deplasarea cu nationala mica. Primul dintre ei a jucat in meciul nationalei in
timp de al doilea a fost doar rezerva.

 "Ca si celelalte partide, vom aborda meciul la victorie, sa speram ca ultima impresie pe care o sa o lasam
va fi una frumoasa. intalnim campioana, este un meci foarte greu cu o echipa care are in lot jucatori foarte
valorosi si care daca nu avea fluctuatia de pa banca din tur era situata pe alt loc. Important e sa jucam la
fel de frumos ca pana acum, sa lasam o impresie buna publicului pe care il asteptam in numar mare",
spune Cristi Pustai.

 Cat despre sansele Gazului, antrenorul prim-divizionarei prefera sa nu se pronunte pana nu vor exista
decizii oficiale in acest caz. "S-ar putea ca maine (n.r. azi) sa nu stim cine a luat campionatul si cine a
retrogradat, e un final ciudat, prefer sa nu vorbesc pentru ca nu stiu cum se vor decerna tricourile de
campioana. Cu siguranta va fi o noapte alba pentru multe echipe care inca isi fac socoteli. E tare curioasa
decizia TAS care se va da la sfarsit de campionat, chiar nu mi se pare normal", spune tehnicianul
Mediasului. Gazul trage sperante la un loc in prima liga si in sezonul viitor in cazul retrogradarii clubului
FC Arges, implicat intr-un serios scandal de coruptie sau in cazul depunctarii echipei Poli Iasi.
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