
Sabau: Vom avea un meci greu cu Vointa Sibiu, dar suntem pregatiti sa-l castigam
Antrenorul echipei FCM Targu Mures, Ioan Ovidiu Sabau, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca
meciul din deplasare cu Vointa Sibiu, din etapa a III-a a Ligii I, va fi greu, dar elevii sai sunt pregatiti sa
il castige, transmite corespondentul Mediafax. 
  
  "Intalnim un adversar care joaca de 3-4 ani impreuna, o echipa agresiva, cu mult entuziasm, cu multi
jucatori pentru prima data in Liga I, o echipa foarte bine organizata. O echipa care stie ce are de facut, (la
care) se vede un an de munca, cu un antrenor foarte bine pregatit, foarte serios, eu il cunosc foarte bine.
Vom avea un meci greu la Sibiu, dar suntem pregatiti sa castigam acest joc", a spus Sabau.
  
  Tehnicianul a apreciat ca pauza de doua saptamani a ajutat echipa sa, care avea cativa jucatori
nerefacuti din punct de vedere fizic. El a mentionat ca in lot a aparut jucatorul Danut Costinel Gugu, care
a evoluat la Universitatea Craiova. Gugu a semnat un contract valabil pentru urmatorii trei ani si poate
evolua ca fundas central sau fundas stanga. "E un jucator de perspectiva, nu cred ca il folosesc in
urmatoarele 2-3 etape, dar e un jucator important pentru noi", a spus Sabau.
  
  Ioan Ovidiu Sabau a precizat ca echipa sa are nevoie de un atacant si ca spera ca FCM Targu Mures sa
semneze cu Cristi Bud, care ar "rezolva mii de probleme". El a adaugat ca formatia pe care o pregateste
are "foarte multe noutati in primul unsprezece" si a suferit "la capitolul omogenitate, relatii de joc" in
primele doua meciuri din campionat, pe care le-a pierdut.
  
  "E foarte greu sa pui o echipa de unsprezece, in care 7-8 jucatori nu au mai jucat niciodata impreuna. Cu
cateva exceptii, in primele doua jocuri am avut ritm, dorinta de a castiga, dar nu am reusit nici macar un
punct in cele doua jocuri. Situatia nu este prea buna in clasament, dar eu am incredere in echipa ca vom
termina in cel putin primele 10 echipe", a declarat Sabau.
  
  Meciul Vointa Sibiu - FCM Targu Mures, din etapa a III-a a Ligii I, este programat luni, la ora 18.30.
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