
Vointa Sibiu - Pandurii Tg. Jiu, un meci de sase puncte
Partida de fotbal din data de 27 august, dintre Vointa Sibiu si Pandurii Targu Jiu, este prima a echipei
sibiene de dupa esecul din derby-ul judetului, jucat la Medias, in compania lui Gaz Metan. 
  
  Meciul este unul capital, dat fiind faptul ca in etapa precedent echipa lui Pelici a avut parte de un dus
rece, care i-a adus cu picioarele pe pamant pana si pe cei mai infocati suporteri. Acel 3-0 de la Medias a
fost, desigur, un scor mult prea dur in raport cu realitatea din teren, dar acest lucru nu poate sa ia din
meritele echipei mediesene, care, fara dar si poate, a fost echipa mai buna. 
  
  La conferinta de presa de dinaintea meciului cu Panduri Tg. Jiu, antrenorul sibienilor a facut si o scurta
analiza a meciului de la Medias, indicand faptul ca gazistii `s-au cam distrat` cu Vointa Sibiu. 
  
  `Ne-am pus sperante destul de mari in jocul de la Medias, am facut o prima repriza – pot spune –
echilibrata, din pacate am inceput repriza a doua bine in primele trei-patru minute, si apoi a cazut acel
gol, din faza fixa. Stiam ca trebuie sa evitam acele faze fixe pentru ca au jucatori foarte periculosi. N-am
reusit acest lucru. Am trecut peste aceasta infrangere, nu ne-a cazut bine, dar asta este, mergem inainte si
trebuie sa ne revenim cat mai repede pentru ca fotbalul nu ne asteapta. Jocurile vin si indifferent ce a fost,
trebuie sa castigam puncte. Ne-a lipsit luciditatea in cea de-a doua repriza. Dupa golul Mediasului am
facut greseli. Multe. Am jucat exact asa cum ii convenea Gazului. Ne-am descoperit, am iesit la joc. Au
jucatori in lot capabili sa faca diferenta si, am spus asta, ma refeream la Ciprian Petre. In a doua repriza,
dupa o prima repriza in care am reusit sa-l anihilam, n-am mai reusit acest lucru si, trebuie sa fim sinceri,
s-au cam distrat cu noi`, a spus Alexandru Pelici. 
  
  In ceea ce priveste meciul de maine, Pelici s-a rezumat la a cataloga partida drept una dificila. Acesta
si-a laudat adversarul si, pentru prima data de cand Vointa este in Liga I, antrenorul a spus ca sibienii
sunt `obligati` sa invinga. `Suntem constienti ca ne asteapta un joc foarte foarte dificil, in compania unei
echipe care joaca foarte foarte bine, atat acasa, cat si in deplasare, cu jucatori care pot face diferenta in
orice clipa. Ne va fi foarte greu, dar speram sa castigam punctele puse in joc.
  
  Avem nevoie de aceasta victorie, din pacate am pierdut intalnirea de la Medias. Suntem, intr-un fel,
obligati sa facem totul sa castigam acest joc`, a declarat Alexandru Pelici. 
  
  Inaintea jocului, cele doua echipe se afla pe pozitii diametral opuse. Vointa vine dupa infrangerea
dureroasa de la Medias, iar Pandurii au moralul bun dupa ce au invins pe teren propriu pe CFR Cluj, scor
2-0. Totusi, Petre Grigoras, antrenorul echipei din Targu Jiu, indeamna la calm, spunand despre echipa
sibiana ca este una `ambitioasa, serioasa, disciplinata si cu dorinta de afirmare`. 
  
  Cardoso, Chiriches, Pintilii, Stromajer sau Adrian Iordache sunt unii dintre cei mai periculosi jucatori ai
Pandurilor, fotbalisti care pot sa decida soarta celor trei puncte puse in joc. In tabara sibienilor vestile
sunt bune, deoarece revine suspendatul Claudiu Bunea si accidentatul Cristian Cigan. 
  
  Meciul de sambata va raspunde multor intrebari aparute dupa deziluzia de la Medias, iar deznodamantul
sau poate arata daca sibienii si-au revenit fizic si psihic, sau daca inca se afla sub efectul derby-ului
judetului Sibiu.
  
  Un esec ar duce echipa in subsolul clasamentului, facand-o sa-si ia in serios statutul de nou-promovata,
destinata sa se lupte la retrogradare. O victorie sau un rezultat de egalitate ar sterge performanta negativa
din meciul cu Gaz Metan, dandu-le sibienilor sperante pe mai departe. In acest moment, Pandurii se afla
pe locul sase, iar Vointa abia pe locul 12, cu -1 la adevar. 

Pagina 1 / 2

\
\


  
  Vointa Sibiu – Pandurii Targu Jiu se joaca maine, de la ora 18.00, pe stadionul Municipal din Sibiu.

Cuvinte cheie: medias  cristian  cluj  stadionul municipal  fotbal  targu jiu  jocuri  radar  accident  cfr
suporteri  cfr cluj  gaz metan  stadion  liga i  stadionul municipal din sibiu  vointa sibiu  catalog  jiu  var
sibienii
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