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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/narcis.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />La meciul cu num?rul
800 � Liga I, O?elul nu s-a putut impune pe propriul teren � fa?a Viitorului Constan?a. Echipa
noastr? s-a mi?cat bine pe alocuri, dar cu toate acestea nu a reu?it s? se desprind? din zona
locurilor retrogradabile.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Chiar ?i a?a, conducerea
clubului p?streaz? �c? o doz? de optimism ?i a?teapt? revirimentul forma?iei antrenate de
Viorel T?nase, mai ales c? zilele trecute lini?tea s-a a?ternut la nivel administrativ, odat? cu
schimbarea investitorilor la club. Viitorul director general, Narcis R?ducan, a declarat de altfel
c? este sigur c? O?elul �i va reveni ?i se va bate din nou de la egal la egal cu for?ele
campionatului.<br />�<br /><strong>Narcis R?ducan</strong>: <em>"Am jucat bine cu Viitorul,
ne-am creat destule ocazii, dar din p?cate am scos doar un punct. Nu st?m grozav �
clasament, dar nu este cazul ca suporterii ?i partenerii no?tri s?-?i fac? griji. O?elul este un
brand puternic ?i �i va reveni � scurt? vreme. �cepem o nou? epoc?, suntem pe un nou drum
?i p�? la finalul sezonului ne vom reg?si acolo unde ne este locul, � lupta pentru cupele
europene. Pentru asta trebuie s? muncim cu r?bdare ?i cu pasiune."</em></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Alejandro Viglianti</strong>:<em> �Sunt sup?rat c? iar n-am
reu?it s? c�tig?m cele trei puncte. � prima repriz? am avut dou? bare, alte 4-5 ocazii de gol, la
fel ?i � cea de-a doua. Cred c? meritam victoria, dar asta e, mingea nu vrea s? intre � poart?,
trebuie s? ridic?m capul ?i s? mergem mai departe. Echipa a demonstrat c?� joac? fotbal,
avem atitudine dar pur ?i simplu nu marc?m.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Viorel T?nase</strong>: <em>�A fost un meci pe care ne-am dorit s?-l
c�tig?m, a?a ne-am propus, am dominat, ne-am creat situa?ii de a marca, dar lipsa de
concentrare la finalizare ne-a privat de un rezultat pozitiv. Sincer, �i pare r?u pentru acest
semie?ec, eu am mare �credere � acest grup de juc?tori. Avem nevoie de sprijin din partea
tuturor, pentru c? numai �preun? putem face rezultate. Am v?zut unde s-a gre?it, vom face o
analiz?, dar suntem b?rba?i ?i mergem la Severin s? recuper?m punctele pierdute. Suntem �
zona nisipurilor mi?c?toare ?i �i doream ca acest meci s? fie o ramp? de lansare pentru
viitoarele victorii.�</em></p>
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