
Razboi pe bilete
Lupta pentru dubla intalnire dintre Gaz Metan Medias si CSU Atlassib Sibiu a inceput cu aproape o
saptamana inaintea primului joc. Conducerea gruparii de pe Tarnava Mare a refuzat sa le ofere colegilor
de la Sibiu numarul de bilete solicitate de acestia, pentru partida din 19 ianuarie, din Cupa Romaniei.
„Cei de la Sibiu ne-au spus ca vor 10 la suta din capacitatea salii, dar nu putem sa le dam atatea, pentru ca
sala noastra are 400 de locuri, din care avem 200 de abonamente. Nu putem mai mult de 30 de bilete.
Atatea am avut si noi cand am jucat la Sibiu ", a declarat, pentru Sibiu Standard, directorul tehnic al
mediesenilor, Octavian Şerban.
  De partea cealalta, conducerea sibiana spune ca daca aceasta este decizia omologilor de la Medias,
atunci o vor respecta, pentru ca oricum fanii CSU vor merge sa-si procure bilete suplimentare fata de cele
oferite de Gaz Metan. „Asta este, daca nu vor sa ne dea mai multe, nu avem ce sa facem. Probabil ca
suporterii nostri isi vor procura si alte bilete decat cele oferite oficial ", a spus managerul CSU, Cristi
Bicher. Acesta a adaugat ca cele doua formatii ar trebui sa aiba relatii bune, si doar pe teren sa fie
rivalitate. „Noi suntem prieteni si trebuie sa ne sprijinim atat cat putem. Rivalitatea trebuie sa fie doar in
teren ", este de parere Bicher. Oficialul sibian mai spune ca meciul din Cupa Romaniei nu este foarte
important pentru CSU, dar spera ca echipa lui Peter Schomers sa se califice in finala. „Acest meci e
oarecum important, pentru ca noi vrem sa castigam toate jocurile. Eu sunt convins ca in sala Transilvania
vom putea intoarce rezultatul, chiar si in cazul unui esec la Medias ".
  Nici Octavian Şerban nu este foarte convins ca acest trofeu este unul important. „Orice victorie este
binevenita, dar nu tinem prea mult la Cupa Romaniei. Mult mai important este campionatul ", afirma
Şerban. El a adaugat ca in semifinale crede ca vor ajunge Asesoft Ploiesti, CSU Sibiu, Gaz Metan si
Dinamo. „Sper sa fie asa, dar sa nu picam din nou cu Sibiul, pentru ca ne-am saturat sa ne tot batem intre
noi ", a spus Şerban.
  
  Aproape 800 de locuri
  Potrivit administratorului salii, Polivalenta medieseana are 462 de locuri pe scaune si alte 300 in
picioare, ceea ce inseamna ca CSU ar trebui sa primeasca 46 de locuri pe scaune si alte 30 in picioare.
Octavian Şerban sustine insa ca numarul real de locuri e mai mic, in conditiile in care trebuie luate in
calcul si fortele de ordine care vor fi prezente la meci.
  Dupa meciul de sambata, care va incepe la ora 18,30, in direct la Telesport, cele doua echipe se vor
intalni din nou, in 26 ianuarie, in campionat, de asemenea la Medias.
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