
"U" Cluj si Gaz Metan Medias vor titlul de campioana de toamna
Lupta pentru sefia seriei a treia a Diviziei B a devenit una acerba pe sfarsitul turului. Desi majoritatea
oamenilor de fotbal sunt de parere ca aceasta serie este una foarte slaba, schimbarile dese de lider si
surprizele produse de  "outsideri"  in fiecare etapa tin atentia treaza asupra seriei ardelene a Diviziei B. 
  Lider in acest moment este Gaz Metan, la trei puncte de principala sa contracandidata la promovare,
Universitatea Cluj, pe care o va intalni in meci direct etapa viitoare. Gazul a trecut sambata, in pas de
defilare de Unirea Sannicolaul Mare si se pregateste serios pentru derbi. Chiar daca reusitele lui Curtean
si Pleniceanu au adus cele trei puncte care mentin Gazul pe primul loc, gandul mediesenilor a fost mai
mult la partida ce se va juca pe stadionul  "Ion Moina" , din Cluj. 
  
  Mediasul e cu gandul la  "U"  
  
  Jucatorii Gazului spun ca este de departe meciul anului pentru ei, dar cred si faptul ca nu este unul
decisiv pentru promovare.  "Noi ne dorim acolo victorie. Daca am invinge, atunci am avea o optiune
destul de serioasa la primul loc. Clujul este o echipa buna, dar sa nu se uite ca si noi ne dorim promovarea
la fel de mult ca si ei. Este, fara discutii, un meci de 1X2" , a declarat Boaru in asentimentul
coechipierilor sai, dupa victoria de sambata cu Sannicolaul Mare. 
  Si antrenorul Jan Gavrila crede ca meciul este unul important, dar marturiseste ca nu va fi tratat altfel
decat cele jucate in acest tur.  "Sigur ca este o partida mai deosebita, dar nu una speciala. Eu tratez acest
meci la fel de serios ca si pe oricare altul din aceasta serie. Ne dorim sa invingem pentru ca ar fi perfect
pentru Gaz Metan. Nici un meci egal n-ar fi rau, dar nu cred ca promovarea se joaca in acest meci" , a
marturisit Jan Gavrila. 
  Mediasul va juca pe prime duble la Cluj, in cazul unui succes fotbalistii Gazulului urmand sa incaseze
cate 900 de euro de caciula. 
  
  Clujenii sunt stresati 
  
  De cealalta parte, Universitatea Cluj, care privea de sus pana acum, a cazut pe locul doi, dupa remiza
alba de la Salonta. Partida de sambata impotriva Gazului a devenit una vitala pentru elevii lui Leo
Grozavu, care trebuie sa ia toate cele trei puncte, daca vor sa mai spere la titlul de  "campioana de
toamna" . Cristi Dulca, directorul executiv al studentilor, s-a aratat mahnit dupa meciul de la Salonta,
regretand ca  "U"  a pierdut din nou primul loc, nereusind sa se impuna in fata surprizei campionatului,
Liberty.  "Echipa din Salonta este una dintre cele 4 care pot sa faca diferenta in serie. Suntem si noi
printre ele, dar puteam fi mult deasupra, daca stiam sa profitam de pasii gresiti, care au fost multi, ai
contracandidatelor. Avem o echipa tanara, ambitioasa, dar stresata de pozitia buna pe care o ocupa.
Personal, nu-i inteleg, deoarece nu sunt presati nici de noi, conducerea, nici de Leo Grozavu, nici de
galerie. Tot ce trebuie sa faca este sa joace fotbal. Ramanem optimisti in continuare si obiectivul nostru
pentru etapele ramase din acest tur este obtinerea celor sase puncte din partidele cu Gaz Metan si FC
Bihor" , a declarat Cristi Dulca. 
  
  Tirlea pleaca de la echipa 
  
  Fundasul stanga al Universitatii, Razvan Tirlea, se va desparti in iarna de studenti. Contractul ii expira in
luna decembrie, iar el crede ca nu va primi o noua oferta de contract, dupa cea refuzata in vara. Tirlea nu
va plange insa prea mult dupa  "U" , avand mai multe oferte, dintre care una chiar din Divizia A. El mai
asteapta, totusi, semnale de la Universitatea. Acestea se pare ca nu vor veni, deoarece Cristi Dulca nu are
de gand sa mai  "pluseze" .
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