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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/frf_lpf.jpg" alt="LPF - FRF" width="430" />Dup? ce echipa noastr? a trecut �
sf�?it la al?i investitori, cele 2 puncte de penalizare r?m� deocamdat? singurul mister de la
O?elul. Avem 4 puncte sau 6 puncte? se �treab? orice suporter care simte ceva pentru
forma?ia ro?-alb-albastr?. Din p?cate, r?spunsul nu-l au nici m?car cei din conducerea clubului,
iar mai grav este c? penalizarea a fost anun?at? din luna mai, iar dup? 4 luni pedeapsa a r?mas
� picioare.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong>
<em>�Cazul se judec? �c?, dar avem toate argumentele s? primim cele dou? puncte, care
sunt foarte importante oric�d. Sunt c�tigate pe teren ?i sunt convins c? le vom primi �apoi.
Este important s? ne apropiem de echipele frunta?e chiar dac? la prima vedere distan?a e
mare, totu?i � condi?iile � care legi 2-3 victorii, situa?ia se poate schimba radical.�</em><br
/><strong><span style="text-decoration: underline;"></span></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Ce ?tim p�? acum
?</span></strong><br />� clasamentul la zi, postat pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal,
echipa noastr? figureaz? � continuare cu doar patru puncte, chiar dac? forma?ia antrenat? de
Viorel T?nase are o victorie ?i 3 egaluri, deci ar fi trebuit s? fie creditat? cu 6 puncte � acest
moment. Ca not? de subsol, pe lpf.ro, primim ?i explica?ia:� <em>FC O?ELUL Gala?i * -
echipa a fost penalizat? cu 2 puncte</em>. Este de altfel ?i singurul �scris oficial referitor la
acest caz, ceea ce este foarte ciudat, deoarece at� LPF, c� ?i FRF au obiceiul de a scrie pe
propriile site-uri despre orice penalizare primit? de vreo echip?. <br />Trebuie precizat din start,
c? de?i ni se tot spune c? spe?a �c? se judec?, � niciun moment nu a ap?rut vreun �scris
oficial pe unul din cele dou? site-uri ale forurilor fotbalului rom�esc despre acest caz.
Conducerea administrativ? a O?elului a dat asigur?ri c? situa?ia nu va r?m�e a?a, iar o
�trunire a Comisiei de Disciplin? din cadrul FRF ar trebui s? rezolve problema, �s? nimeni nu
?tie cu exactitate c�d se va �t�pla acest lucru. <br />Scandalul cu depunctarea ?i interdic?ia
la transferuri a pornit �c? de la finalul lunii mai, anul curent. Conducerea clubului a anun?at
�s? c? datoria c?tre impresarul Ionel Codoban a fost ree?alonat?, iar FC O?elul �i va primi
punctele �apoi. Din p?cate, acest lucru a �t�ziat s? se �t�ple�<br />Mai mult, pe site-ul
Federa?iei Rom�e de Fotbal echipa noastr? nu este trecut? cu nicio penalizare, iar din c�e s-a
anun?at la vremea respectiv?, FRF este organismul care ar fi dictat pedeapsa ?i interdic?ia la
transferuri, deci faptul c? depunctarea nu apare � clasamentul forului condus de Mircea Sandu
ar trebui s? fie o veste bun?. Pe de alt? parte, acela?i frf.ro nu a mai primit un update al
clasamentului din etapa a 5-a, ceea ce ne face s? ne punem �treb?ri despre validitatea
acestuia.</p>
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