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/>Atmosfera de la conferin?a de pres? de dup? partida dintre O?elul ?i CFR Cluj, �cheiat? cu
victoria oaspe?ilor, a fost una vizibil marcat? de accidentarea grav? suferit? de g?l??eanul
S�ghi la ultima faz? a meciului.<br />Dorinel Munteanu era foarte afectat la final, iar
declara?iile sale au l?sat s? se �?eleag? c? este foarte posibil ca tehnicianul s?-?i anun?e
demisia! Antrenorul O?elului este extrem de sup?rat pentru c? cei din conducerea clubului nu
au adus la echip? niciun juc?tor dintre cei pe care el i-a cerut � lot �ainte de �ceperea
sezonului.</p>  <p style="text-align: justify;" />  De partea cealalt?, Ioan Andone a fost re?inut �
a-?i celebra victoria, spun� c? starea juc?torului Cristian S�ghi este mai important? dec�
meciul � sine. Antrenorul oaspe?ilor ?i-a l?udat echipa pentru efortul depus, dar a recunoscut
c? ?i norocul a fost de partea clujenilor.�� �</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Dorinel Munteanu</strong>: <em>�Sper ca situa?ia lui S�ghi s? nu fie grav?.
M? simt umilit. Am pierdut un meci pe care nu aveam voie s? � pierdem. Din p?cate pl?tim din
nou tribut erorilor noastre. � aceast? noapte cred c? m? voi g�di la toate lucrurile pozitive ?i
negative care mi s-au �t�plat de c�d sunt la Gala?i. M? voi g�di bine dac? mai stau sau nu la
O?elul. P�? m�ne, voi avea un r?spuns." �</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Ioan Andone</strong>:<em> "Deja rezultatul trece pe planul doi, am fost la un
pas de o dram?. Cu siguran?? ambulan?a trebuia s? intre mai devreme pe teren. Sper ca
lucrurile s? evolueze bine pentru S�ghi. Echipa mea a dat dovad? de caracter. A alergat mult,
juc?torii s-au d?ruit ?i p�? la urm? plec?m cu cele trei puncte, �s? pe viitor trebuie s? evit?m
ge?elile pe care le-am f?cut ast?zi. Dup? cartona?ul ro?u luat de Mure?an a trebuit s? schimb
multe � sistemul de joc, mi-a dat toate planurile peste cap. Din fericire, mi-a ie?it. Ne-am blocat
foarte bine, funda?ii s-au ap?rat excelent. Am avut o singur? ocazie ?i am dat gol, norocul a fost
cu noi."</em></p>
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