
Start catre Liga I
Gaz Metan incepe, astazi, pregatirea unui retur la finalul caruia spera sa fie in prima liga 
  
  La reunirea lotului nu va fi prezent niciun jucator nou, insa nici nu va lipsi vreunul. „Deocamdata
mergem pe acelasi lot ca si cel din tur, pentru ca nu am gasit niciun jucator care sa fie peste valoarea
celor pe care ii avem in prezent. Dar, daca se va ivi vreo ocazie, atunci suntem dispusi la discutii ", a
declarat, pentru Sibiu Standard, antrenorul Cristi Pustai. 
  PREGĂTIREA va continua pe plan local pana in 19 ianuarie, in 20 jucatorii vor avea o zi libera, iar din
21 ianuarie si pana la finalul lunii, mediesenii vor fi in cantonament la Sovata. Imediat dupa revenirea din
stagiu de pregatire centralizata va urma un alt cantonament, de aceasta data in strainatate. Gaz Metan va
fi, in perioada 1-15 februarie, in Antalya (Turcia), perioada in care vor fi programate si cateva meciuri de
verificare. Pana acum, perfectat este doar cel cu Gloria Bistrita, formatie pregatita de fostul tehnician al
Gaz-ului, Ovidiu Sabau. „Vom vedea atunci, la fata locului cu cine vom mai juca. Nu ne facem probleme
in privinta adversarilor, pentru ca in acea perioada vor fi destule echipe bune in Antalya ", spune Pustai.
Dupa intoarcerea din Turcia, Gaz Metan va mai juca un meci amical cu colega de serie, Unirea Alba
Iulia, la Medias. 
  in privinta obiectivului, conducatorii medieseni sunt optimisti. „Avem sanse mari de a face pasul spre
Liga I in acest sezon. Ne batem cu Valcea, FC Arges, Jiul Petrosani, Liberty Oradea si Muresul Deva la
promovare. Eu nu cred ca Pitestiul este inca promovata ", a spus Cristi Pustai. Directorul sportiv Ilie Vlad
este insa si mai increzator. " Am comandat deja echipamentul pentru Liga I ", a spus, pe jumatate
glumind, oficialul mediesean. Cristi Pustai este insa putin mai rezervat. " inca nu ne-a luat masuri pentru
echipamentul de Liga I. Mai avem timp. Pana la vara poate ne mai ingrasam sau mai slabim ", a glumit, la
randul sau, tehnicianul, care a adaugat ca " indiferent daca vom fi mai grasi sau mai slabi, important este
sa ni se ia masurile pentru prima divizie ". 
  in cazul in care data la care se va relua campionatul nu va fi modificata din cauza vremii, returul va
incepe la 1 martie. Gaz Metan abordeaza a doua parte a sezonului de pe locul doi, promovabil, la 5 puncte
de liderul FC Arges si cu 3 in fata echipei de pe locul doi, CSM Rm. Valcea. Cele doua adversare ale
Gaz-ului sunt pasibile insa de penalizari cu 3 puncte, din cauza folosirii unor jucatori fara drept de joc. "
Deocamdata nu este nimic oficial, sunt doar zvonuri in aceasta privinta. Probabil ca urmeaza sa se ia o
decizie pana la inceputul returului ", a spus Ilie Vlad.
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