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<p align="justify" style="text-align: justify;">Dup? cinci partide disputate anul acesta nu numai
c? g�durile de a prinde Cupa UEFA Intertoto au disp?rut, ba chiar se pare c? ne a?teapt?
vremuri grele, O?elul fiind prea aproape de �nisipurile mi?c?toare�.De la reluarea
campionatului, dup? pauza de iarn?, O?elul a c�tigat enorm prin venirea portarului bulgar
Stoian Kolev, � schimb minusurile s-au �mul?it vizibil. C?pitanul Gabriel Paraschiv nu mai
reu?e?te s? conduc? echipa spre victorie, ba mai mult �i las? coechipierii � inferioritate
numeric? de dou? ori � trei apari?ii! La finalizare nu mai exist? concentrare, juc?torii no?tri
parc? au uitat s? marcheze, reu?ind doar de dou? ori s? perforeze poarta adversarilor de p�?
acum, iar ambele goluri marcate de la �ceputul mini-returului au venit din faze fixe (unul din
penalty). Alt lucru de remarcat ar fi  neglijen?a la marcaj, av�d � vedere c? toate golurile
�casate p�? acum au ap?rut � urma unor faze � care un adversar a sc?pat singur cu portarul
Kolev.</p>  <p align="justify" style="text-align: justify;">Nici tehnicianul Petre Grigora? nu mai
este la fel de inspirat � alc?tuirea primului 11, gre?ind cu introducerea � prima echip? a unor
juc?tori ie?i?i din form? precum Gabriel Paraschiv, Daniel Stan sau Salif Nogo, care nu mai dau
satisfac?ie prin presta?iile lor, � timp ce pe banca de rezerve avem juc?tori precum Iorga,
acesta fiind unul dintre cei mai talenta?i tineri juc?tori din Rom�ia. �dr?znesc astfel s? cred c?
vina apar?ine  juc?torilor care deja se cred vedete, dar ?i antrenorului care a fost mai pu?in
inspirat at� � privin?a titularilor c� ?i � privin?a schimb?rilor efectuate � timpul
partidelor.Av�d � vedere c? obiectivul ini?ial a fost clasarea pe unul din primele ?ase locuri,
?int? imposibil de atins la ora actual?, este clar c? � aceste moment ar trebui reg�dit? strategia
pentru sezonul urm?tor, pentru c? cel actual este complet ratat. Cred c?  folosirea c� mai
multor tineri de la echip?, precum Iorga, Cojoc, G�leanu, Agache sau Avram ar fi benefic?
viitorului O?elului, cei aminti?i put�d fi c?li?i pentru b?t?liile din Liga I din anii ce vor urma. .</p>
<p align="justify" style="text-align: justify;">� actuala echip?, dintre cei care au evoluat, doar
Kolev, Jelev, Szekely, Jula, Costin ?i Deac au ar?tat un nivel superior de la reluarea
campionatului. De aceea trebuie g�dit? ?i viitoarea campanie de achizi?ii, care bine�?eles
depinde ?i de alegerile de la Prim?rie care vor avea loc � var? .De pe pozi?ia a noua �
campionat, la patru puncte de locul 8 (Gloria Bistri?a) ?i la zece de locul 7 (care duce aproape
sigur � Intertoto), O?elul se preg?te?te pentru meciul de azi cu g�dul la victorie � fa?a
ardelenilor lui Tata Jean. Un pas gre?it ar putea �semna afundarea c?tre �zona minat?� ?i de
aceea sper ca la acest meci s? v?d adev?ratul O?ELUL, pe care � ?tiam ca fiind spaima
adversarilor ?i nu �ambulan?a de serviciu�.</p>
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