
Pustai se asteapta la un joc spectaculos cu Craiova
Reveniti acasa dupa periplul din Moldova si Bucuresti, din care s-au intors, insa, cu mana goala, pierzand
atat meciul de Cupa cat si cel cu Rapid, mediesenii spera sa isi continue parcursul exact de pe teren
propriu. Chiar daca duminica vor juca impotriva Universitatii Craiova, formatie care in acest sezon a
castigat puncte la Cluj sau Urziceni, fotbalistii Gaz-ului spera sa obtina o noua victorie.

 " Ne asteapta din nou un meci dificil pe propriul teren. De data aceasta intalnim o echipa care a incurcat
multe ape in deplasare, cu jucatori foarte buni de atac. Universitatea Craiova  o echipa care nu se apara
supra-numeric, ci ataca cu 4-5 jucatori, dar speram ca evolutiile noastre bune de pe teren propriu de pana
acum sa ne aduca din nou cele trei puncte ", spune antrenorul Cristi Pustai. Tehnicianul Gaz-ului mai
sustine ca se asteapta la un meci spectaculos, avand in vedere faptul ca ambele echipe sunt preocupate de
atac. „Craiova este o echipa care accepta jocul, asa ca probabil va fi un joc spectaculos, pe contre. Exista
premise ca va fi un meci cu multe goluri, pentru ca ambele echipe ataca ", crede Pustai.

 Antrenorul Gaz-ului a incercat sa explice si caderea din meciul cu Rapid. „Dupa ce primim un gol il
primim si pe al doilea. Cadem foarte repede psihic, nu fizic ", a spus Pustai, care a adaugat: „noi incercam
sa scoatem maxim din jucatorii pe care ii avem. Lotul este atat cat ne permite bugetul. Dar, diferenta din
teren nu a fost atat de mare intre noi si Rapid, spre exemplu ". Antrenorul Gaz-ului s-a declarat multumit
daca echipa sa va castiga meciurile care le mai are de disputat pe teren propriu in aceasta prima parte a
campionatului. „Daca terminam turul cu 20 de puncte este foarte bine ", a spus Pustai.

 Pentru meciul cu Universitatea, antrenorul Gaz-ului nu-i va avea la dispozitie pe atacantul Vidakovic si
mijlocasul Dudita, ambii cu probleme medicale. „Sa speram ca pana la ora jocului nu vom mai avea si
alte probleme legate de accidentari ", a adaugat Pustai.

 Bilete in vanzare
 Biletele pentru meciul cu Universitatea Craiova, care va avea loc duminica, de la ora 15,00, vor fi puse in
vanzare incepand de astazi si vor putea fi procurate de la stadion. Joi si vineri programul casei de bilete va
fi intre orele 16-19, sambata intre orele 10-13, iar in ziua meciului, intre orele 10-12. Pretul unui tichet
costa 7 lei la Tribuna I si II si 5 lei la peluza.
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