
Teusan nu mai ajunge la Steaua
Visul sibianului Fabian Teusan de a ajunge la Steaua Bucuresti se amana cu cel putin un an. Aflat intre
tintele principale pentru campania de vara a fostei campioane a Romaniei, juniorul crescut de Interstar
Sibiu nu a mai prins in cele din urma actul de transfer de la Jiul Petrosani. Conducerea Stelei s-a oprit in
cele din urma, conform Mediafax, doar asupra atacantului Eric Bicfalvi, pentru care Gigi Becali a platit
300.000 de euro, valoarea noului contract pe 5 ani al jucatorului cu ros-albastrii. Un al treilea tanar
fotbalist aflat in carti din tabara "minerilor", Mihai Pintilii va ramane in continuare in atentia celor din
Ghencea, care au amanat pentru moment o decizie finala in cazul acestuia. Cel care l-a descoperit pe
Fabian Teusan, Caius Bara a vorbit ieri telefonic cu fostul sau elev si spune ca nu stie de o posibila sistare
a negocierilor: "Am vorbit cu el acum o jumatate de ora si nu a spus nimic. Este posibil sa fie asa", a spus
antrenorul sibian, care nu crede ca este neaparat un pas inapoi pentru Fabian continuarea la Jiul: 
"Eu unul chiar l-am sfatuit sa ramana acolo daca pica transferul la Steaua. Nu cred ca-i va intoarce spatele
lui Simota, mai ales ca acesta vrea neaparat sa revina la anul in prima liga. El e tanar si are timp sa
creasca pentru a ajunge la o echipa mare",  a adaugat Bara  , care a dezvaluit ca Teusan mai are inca patru
oferte in acest moment de la echipe valoaroase din campionatul intern. in aceste zile, fundasul stanga
Fabian Teusan se afla in Elvetia cu "nationala" Under 19, unde Romania este la un pas mic de calificarea
la turneul final al CE editia 2006-2007. "Tricolorii" mici antrenati de Florin Cheran au invins, pe rand,
echipa gazda cu 4-2 si Danemarca, scor final 3-1, mai avand nevoie doar de un egal aseara, contra
Serbiei, pentru a obtine biletele la Europene.
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