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<p style="text-align: justify;" /><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/pena_marius.jpg" alt="FOTO: Marian Brailescu" width="430" />Imediat dup?
partida amical? dintre fostele participante � Champions League, FC O?elul Gala?i ?i FC ?ahtior
Done?k, juc?torii ambelor echipe, au dat c�eva declara?ii pentru site-urile lor oficiale.  <br
/>G?l??enii Marius Pena ?i Gabriel Giurgiu, � fapt marcatorii celor dou? goluri ale echipei
noastre, s-au declarat �c�ta?i de faptul c? au putut �t�ni un adversar puternic, cu care s?-?i
m?soare for?ele. Atacantul a fost pu?in dezam?git de rezultatul final, deoarece O?elul a
condus, dar a recunoscut c? scorul este echitabil, dac? ne g�dim c? ucrainienii au atacat
continuu � repriza a doua. Mijloca?ul Gabriel Giurgiu a fost de p?rere c? indiferent de numele
adversarului, acest meci a r?mas unul de verificare ?i nu de Liga Campionilor ?i consider? c?
testul a fost mai mult dec� util ambelor tabere.<br />De partea cealalt?, rom�ul R?zvan Ra?,
component al trupei antrenate de Mircea Lucescu, a declarat c? este mul?umit de scor, doar
prin prisma faptului c? la un moment dat forma?ia sa era condus? cu dou? goluri. Fostul rapidist
este de p?rere c? echipele din Rom�ia se motiveaz? mereu suplimentar, c�d �t�nesc
?ahtiorul, din cauz? c? antrenorul ucrainienilor este cunoscutul Mircea Lucescu.<br />Portarul
de rezerv? al ucrainienilor, Bogdan Shust, �cheie declara?iile noastre de azi, acesta spun�d
c? echipa lui a �t�nit o alta foarte puternic?, aici referindu-se la O?elul. Goalkeeperul nu a dorit
s? fac? o compara?ie �tre Rapid ?i O?elul, pe care ?ahtiorul le-a �fruntat � jocurile amicale
din Antalya.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Marius Pena:</strong><em> "A fost un
meci bun, cel mai tare din �treaga perioad? de preg?tire. Am terminat la egalitate, dar cu
pu?in? aten?ie puteam s? ie?im �ving?tori. Am avut o repriz? � care am dominat jocul ?i am
avut 2-0. Din p?cate, dup? pauz? au venit peste noi ?i ne-au egalat. Se poate spune c? a fost
un meci de Champions League, mai ales c? ?i noi ?i ei am fost � acest sezon acolo. Ne-am
obi?nuit deja cu cantonamentul, ne facem meseria. Probabil c? am f?cut 8-9.000 de km prin
toat? Europa, acum a?tept?m startul sezonului de prim?var?.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Gabriel Giurgiu:</strong> <em>"?ahtior este o echip? puternic?, joac? an de
an � Champions League. A fost un meci de preg?tire binevenit at� pentru noi, c� ?i pentru ei.
Nu suntem sup?ra?i, ci doar obosi?i. Oric� ne-am dori, meciurile amicale nu seam?n? cu cele
din Liga Campionilor. Este perioad? de preg?tire, se acumuleaz?, dar la cum e vremea acas?,
ne bucur?m c? suntem aici. Nu conteaz? c? ne-am deplasat prin toat? Europa, pentru c? am
avut meciuri bune de preg?tire. Ne a?teapt? un retur greu, avem ni?te puncte de recuperat ?i
sper?m s? ne apropiem c� mai repede de primele locuri din clasament."</em> </p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>R?zvan Ra?(juc?tor ?ahtior Done?k)</strong>: <em>�Av�d
� vedere c? am fost condu?i cu 2-0 ?i apoi am egalat, rezultatul de azi este unul decent. Pe de
alt? parte cred c? ar fi trebuit s? c�tig?m acest joc. C�d �t�nesc pe ?ahtior, forma?iile din
Rom�ia se motiveaz? de 5-10 ori mai mult. To?i vor s? demonstreze c? nu sunt mai prejos
dec� ?ahtior. � plus, antrenorul nostru este faimos � Rom�ia, iar acest aspect le d? rom�ilor
�c? un imbold pentr a �cerca s?-l �ving? pe acesta. Toate echipele joac? dur, to?i joac? cu
ambi?ie sporit?. � jocul de azi, ambele forma?ii au �cercat s? dea lovitura de gra?ie pe final,
iar juc?torii au primit cartona?e tocmai din prea mult? dorin?? de a-?i apropia victoria.�</em>
</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Bogdan Shust(juc?tor ?ahtior Done?k):</strong>
<em>�Este dificil s? joci dou? meciuri � dou? zile ?i asta s-a v?zut. Poate de aceea � cea de
a doua repriz?, rezervele noastre au revenit � meci. Un alt motiv pentru care am f?cut dou?
reprize diferite poate fi nivelul de concentrare din primul mitan. Am ratat ocazii bune, dar apoi
am egalat, plus c? am avut apoi multe alte ?anse. Din p?cate nu le-am fructificat. Per total,
consider c? ne-am achitat de sarcinile date de antrenor ?i cred c? d-l Lucescu este mul?umit de
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felul � care ne-am mi?cat. Toate echipele pe care le-am �t�nit p�? acum au fost forma?ii de
top, cu juc?tori de �alt? clas?. Asta ne ajut? s? ne preg?tim mai bine pentru retur. De
asemenea, e mult mai interesant ?i pentru noi s? juc?m contra unor forma?ii puternice,
deoarece � astfel de meciuri motiva?ia este mai mare. Ar fi dificil s? compari Rapidul cu O?elul,
deoarece ambele jocuri au fost amicale. � orice caz, orice echip? vrea s? arate c? este la
acela?i nivel cu ?ahtior. Cred totu?i c? forma?ia noastr? este mult mai puternic?, deoarece
chiar ?i dup? antrenamente grele sau dup? 2 meciuri jucate � doar 24 de ore, tot putem s?
d?m pe teren exact ceea ce vrea antrenorul nostru de la noi.�</em></p>
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