
<b>Sabau a reaprins flacara Gazului</b>
Cu o tactica de joc complet schimbata, Gaz Metan a demonstrat, sambata, ca inca mai are un cuvant de
spus in seria a III-a  Mediesenii au marcat cinci goluri, in poarta Corvinului, care a fost de nerecunoscut
 Sabau a fost aclamat la scena deschisa de spectatori 
  
  GAZ METAN Medias 5 ? 1 CORVINUL Hunedoara
  Au marcat: Boaru (8? si 34?), Negut (52?), Gavrilescu (77?), C. Stoica (79?) / Ordean (90+2?)
  Spectatori: 2.000
  
  GAZ METAN:
  Rosca 7 ? Ciupe 7, Nicolau7 (72? Peres 7), Bogoi 7, C. Stoica 7.5 ? V. Stoica 7 (65? Dambian 7),
Petelean 7, Bunea 7, Negut 7.5 ? Boaru 8, Dulcea 7 (54? Gavrilescu 7). 
  Antrenor: Ioan Ovidiu Sabau
  Calificativul echipei: ***
  Vedeta: Boaru
  
  CORVINUL:
  Iancu 6 ? Moga 4, M. Stoica 4, Hategan 4 ? A. Rus 5, Szabo 4, Mihu 5, Pisoiu 4 ? Suciu 4 (69? Stanciu
5), Cojocari 4 (54? Tudose 5), Rupa 4 (80? Ordean 6). Antrenor: Virgil Stoica
  Calificativul echipei: - 
  Vedeta: - 
  
  Arbitrii: 
  D. Luca *** (Bistrita) ? C. Marinescu *** (Bucuresti) si S. Octavian *** (Oradea)
  
  Schimbarea produsa pe banca tehnica a Gazului a adus, asa cum majoritatea fanilor acestei echipe se
asteptau, si o schimbare majora, in primul rand in registrul tactic al echipei. Cu un joc mult mai aerisit si
un atacat verticalizat spre poarta oaspetilor, mediesenii au facut realmente spectacol cu Corvinul, care are
doar vina sa fi avut in Gaz Metan un advesar de nota 10. 
  
  Sabau a sesizat bine ca 3-5-2 este un sistem nepotrivit noii sale echipe si retragandu-l pe Cosmin Stoica
pe linia de fund, a trecut la 4-4-2, rezultatele neintarziand sa apara. 
  Mediesenii nu le-au dat nici o sansa celor de la Corvinul si au atacat poarta acestora inca din primele
minute, cuplul Boaru-Dulcea dovedindu-se de neoprit. Scorul a fost deschis repede, de Boaru, care a
profitat de o respingere gresita a lui Iancu, la un sut al lui Dulcea. Figura era gata-gata sa se repete in
minutul 17, tot Boaru fiind actorul principal. 
  Golul doi a venit inevitabil, in minutul 34, cand Dulcea a reluat pe spate un balon, pana in careul mic, de
unde Boaru a facut 2-0, cu un sut imparabil. 
  Descatusati dupa pauza, gazarii au facut ceea ce n-am mai vazut de mai bine de un an: spectacol
fotbalistic. Spectatorii au aplaudat la scena deschisa incursiunile celui mai bun om de pe teren, Boaru,
care a facut, practic, ce a vrut cu defensiva adversa. Negut a marcat golul trei dintr-un unghi aproape
imposibil, iar Gavrilescu si-a incununat revenirea la echipa, marcand golul patru, din centrarea lui Boaru.
Golul cinci a fost un adevarat  "golazo" , Cosmin Stoica trimitand o bolta de la 35 metri lateral stanga.
Gazarii puteau sa mai incrie de inca doua ori, prin Negut si Gavrilescu, dar portarul Iancu s-a opus
salvator, de fiecare data. 
  Oaspetii au demonstrat ca nu dorm in teren abia in minutul 92, cand Ordean a marcat de la peste 60 de
metri, cu largul concurs al lui Rosca. Capitanul Gazului a scapat mingea in poarta, in rest hunedorenii
multumindu-se doar sa se apere. 
  Finalul de meci i-a facut pe cei 2.000 de medieseni sa-i aclameze, pentru un minut-doua, numele lui
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Sabau,  "Motul"  emotionandu-se vizibil.
  
  Sabau s-a agitat tot timpul
  Pe tot parcursul meciului, Ovidiu Sabau a stat pe marginea terenului, dandu-le indicatii jucatorilor, pe
unii dintre ei botezandu-i, in graba: Negut a devenit Negrut, iar Nicolau s-a auzit strigat, in dese randuri,
Boaru.  "Dulcea, pune piciorul la minge, nu mai fi fricos!" ,  "Ciupe, fii mai hotarat!" ,  "Negrut, da
drumu? la minge!" ,  "Nicolau, vorbiti intre voi! Boaru, Comunicati! Comunicati!"  - au fost doar cateva
din indicatiile Motului. Tehnicianul Gazului si-a indemnat tot timpul echipa sa joace avansat si mai
ofensiv, lucru aprobat si de tribuna, care i-a scandat numele la prezentarea echipei de la inceputul
meciului si in dese randuri pe parcursul celor doua reprize de joc.
  
  Gavrilescu a aruncat tricoul in tribuna la gol
  Revenit in echipa Gazului dupa o accidentare care l-a tinut aproape o luna pe tusa, Gavrilescu s-a tinut
de promisiunea facuta fanilor echipei si a marcat primul sau gol din acest an. El a sarit direct spre Sabau,
caruia i-a dedicat reusita, apoi a aruncat in tribuna un tricou de joc, spre unul dintre cei mai buni prieteni
ai sai si totodata suporter infocat al Gazului.  "Avea nevoie sa isi recupereze increderea in el si i-am pasat
pentru a marca gol. Ma bucur tare de reusitele lui si de victoria echipei" , a spus Boaru.
  
  Galerie de 9 oameni pentru Corvinul.
  Oaspetii au fost incurajati la acest meci de un grup de noua suporteri, care s-au agitat zgomotos pana la
incasarea goului cinci al echipei lor, moment in care si-au strans steagurile si banerele de pe gardul
peluzei la care au stat si au parasit tribuna. Corvinenii nu au uitat sa strige sloganuri obscene impotriva
Jiului si a celor de la CS Deva, considerate rivale.
  
  Stoica n-a venit la conferinta de presa.
  Antrenorul Corvinului, Virgil Stoica, nu a mai venit la conferinta de presa de dupa meci, el exclamand
ca  "nu mai am ce sa declar. N-ati vazut meciul? Ce sa mai spun, la acest scor, decat ca-l felicit pe Sabau
pentru debut?" , a spus Stoica. Sabau nu s-a suparat pe acesta, spunand ca  "este greu pentru orice
antrenor sa vina in fata presei sa dea explicatii cand echipa lui pierde asa de usturator. Eu il inteleg
perfect. Asta e viata noastra, a antrenorilor, sa fim laudati cand echipa castiga si criticati cand pierdem" .
  
   "Motul"  nu se imbata cu apa rece.
  Sabau a spus, la finalul meciului, ca este multumit de evolutia echipei si de faptul ca a debutat cu
victorie la Medias, dar si-a avertizat jucatorii ca vine un meci greu si crucial, cu CFR Cluj.  "Sunt
multumit de rezultatul obtinut. Echipa s-a miscat bine si a practicat un joc bun. Ma bucur ca am debutat
cu dreptul la Gaz Metan si felicit jucatorii pentru acest succes. Le-am spus, insa, fotbalistilor mei ca
trebuie sa comunice mai mult intre ei pe teren. Urmeaza un meci crucial cu CFR Cluj, unde sper intr-o
figura frumoasa a echipei mele. Daca invingem acolo, mai avem sanse la promovare. O sa pregatim asa
cum se cuvine aceasta confruntare" , a declarat Sabau, care a adus in premiera la conferintele de presa si
un jucator, in speta omul meciului, Boaru.  "Am dovedit ca nu suntem o echipa moarta si am facut un joc
bun, care ne da incredere in noi. Ne jucam sansele pana la capat, oricat de mici ar fi ele" , a spus Boaru.
  
  Au udat victoria cu bere.
  Hora de bucurie, imbratiseri si scandari. Aceasta a fost atmosfera din vestiarul echipei dupa meci.
Jucatorii au scandat numele lui Sabau, care le-a dat voie sa bea cate o bere, chiar in vestiar, pentru acest
succes, un copil de mingi conformandu-se imediat si aducand, de la bucataria stadionului, 24 de doze de
bere.  "Trebuia sa scapam de ghinioane" , au murmurat mai multi gazari in vestiare.
  
  Alic, singur si dezamagit.
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  Bosul Corvinului, Mircea Alic, era extrem de nervos dupa meci si foarte abatut.  "Ce sa le mai fac
acum? Au luat bataie si gata! Nu putem sa-i dojenim tot timpul. Poate ca si scorul a fost cam prea mare,
fata de cum au stat lucrurile in teren. Asta este! Am mai spus-o si repet: situatia financiara a echipei se
reflecta si-n joc. Trebuie sa batem pe Resita, ca, daca nu, ne apropiem de o zona periculoasa" , a spus
Alic, care n-a fost salutat de nici un oficial mediesean, semn ca incidentele de la ultimele doua meciuri de
la Hunedoara nu au fost uitate pe Tarnava.
  
  Presa, luata  "in suturi"  de directorul Pustai
  Majoritatea ziaristilor prezenti la Medias au fost luati la rost de directorul sportiv al clubului, Cristi
Pustai, care i-a informat ca nu mai au voie sa coboare pe pista stadionului nici inainte si nici la pauza
meciului. Apoi, Pustai s-a luat de reporterul Ziarului Obiectiv pe care l-a intrebat daca are acreditare de
fotoreporter, in prima faza interzicandu-i sa faca fotografii in timpul meciului din spatele portilor, desi
arbitrul merciului Dan Luca, din Bistrita isi daduse acordul verbal pentru acest lucru. Situatia s-a
remediat momentat, cand vicepresedintele Ioar Rusu a sesizat conflictul si a permis accesul reporterului
Ziarului Obiectiv pentru a face fotografii. Toti reprezentantii mass-media prezenti la meci au fost
deranjati de atitudinea de sambata a lui Pustai.
  
  Dragos POPESCU
  
  Rezultatetele etapei:
  Olimpia Satu Mare ? UTA Arad 0-0
  FC Baia Mare - CS Deva 1-3
  IS Cimpia Turzii - CFR Cluj 1-1
  Gaz Metan Medias - Corvinul Hunedoara 5-1
  CSM Resita - Tricotaje Ineu 1-2
  Universitatea Cluj - Armatura Zalau 2-0
  Minaur Zlatna - Jiul Petrosani 1-3
  ACU Arad - Oasul Negresti 1-0
  
  CLASAMENT
  
  1. Jiul Petrosani 18 12 3 3 40-12 39 (+15)
2. Olimpia S.M. 18 12 3 3 29-8 39 (+9)
3. UTA Arad 18 12 2 4 30-19 38 (+11)
4. CFR Cluj N. 18 10 5 3 49-15 35 (+8)
5. Univ. Cluj N. 18 10 4 4 30-16 34 (+7)
6. GAZ METAN 18 10 4 4 29-15 34 (+7)
7. Armatura Zalau 18 8 3 7 29-24 27 (+3)
8. Oasul Negresti 18 8 2 8 29-34 26 (+2)
9. Tricotaje Ineu 18 8 1 9 32-31 25 (-2)
10. Corvinul H. 18 7 2 9 27-31 23 (-4)
11. C.S. Deva 18 7 1 10 25-24 22 (-5)
12. ACU Arad 18 5 4 9 15-21 19 (-8)
13. I.S.C.Turzii 18 5 4 9 18-31 19 (-11)
14. CSM Resita 18 5 1 12 17-41 16 (-11)
15. FC Baia Mare 18 3 2 13 21-54 11 (-19)
16. Minaur Zlatna 18 1 1 16 9-54 4 (-23)
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