
Toth: Avem o echipa frumoasa. Sunt multumit
Clasarea pe o pozitie retrogradabila a echipei Gaz Metan Medias, la finalul turului Ligii I nu il
ingrijoreaza pe directorul Romgaz, Francisc Toth. Acesta spune ca el, personal, este multumit de fotbalul
aratat de jucatorii lui Cristi Pustai in aceasta prima parte a campionatului.

 „Eu, ca si mediesean, sunt foarte multumit de faptul ca orasul are o echipa in Liga I. Noi trebuie sa fim
multumiti cu ceea ce avem in acest moment. in tur am vazut meciuri frumoase atat la Medias cat si la
televizor, iar in ultima etapa, la Cluj, cu CFR, echipa a jucat bine. Mai aveam putin noroc pentru a pleca
cu un punct, insa n-a fost sa fie ", a spus directorul principalului sponsor al echipei. Francisc Toth a
adaugat ca obiectivul echipei ramane salvarea de la retrogradare, insa in acest moment aceasta este
valoarea trupei lui Pustai. „Trebuie sa fim realisti si sa acceptam ca atat putem in acest moment. Vom
vedea ce va fi la anul, dar obiectivul nostru este clar: sa evitam retrogradarea ", a spus Toth.

 In privinta jucatorilor care ar urma sa plece de la echipa, in aceasta iarna, oficialul Romgaz sustine ca
aceasta sarcina ii revine strict antrenorului Cristi Pustai. „Noi nu ne vom implica in stabilirea vreunei
liste. Asta cade doar in atributiile antrenorului. El va decide de cine mai are sau nu mai are nevoie ", a
precizat Francisc Toth, care a adaugat ca bugetul a ramas acelasi stabilit in vara. „Nu se pune problema sa
il marim, dar speram ca nici sa nu se micsoreze. Desi, nu se stie niciodata ", a incheiat directorul
Romgaz.
 Gaz Metan Medias a incheiat turul Ligii I pe locul 16, care duce in Liga a II-a. in 17 etape, elevii lui
Cristi Pustai au adunat 15 puncte, in urma a patru victorii si trei remize, fiind la patru puncte de primul
loc neretrogradabil, ocupat de Farul Constanta. Mediesenii au, alaturi de CS Otopeni, cea mai slaba
aparare din Liga I, primind nu mai putin de 31 de goluri. La capitolul goluri marcate, mediesenii ocupa
locul 11, cu 18 reusite.
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