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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/tanase_viorel.jpg" alt="Viorel Tanase" width="430" />Antrenorul Viorel
T?nase a vorbit despre prima sa partid? c�tigat? din func?ia de antrenor al O?elului, 2-1 cu
Astra Giurgiu. Tehnicianul a recunoscut c? echipa sa a avut de partea sa ?i norocul care ne
lipsise � alte ocazii, dar s-a declarat foarte mul?umit de cele 3 puncte ob?inute care erau
necesare ca aerul, av�d � vedere situa?ia dramatic? din clasament.</p>      <p
style="text-align: justify;">Chiar dac? au existat momente tensionate � timpul ?i dup? joc, c�d i
s-a cerut din nou demisia, �Tase� spune c? este c?lit ?i c? va munci � continuare pentru a
scoate forma?ia de la malul Dun?rii din situa?ia � care se afl?. Antrenorul ro?-alb-alba?trilor a
afirmat c? ?ine la publicul g?l??ean, dar � roag? pe suporteri s? ajute mai mult echipa � timpul
meciurilor.<br />De partea cealalt?, antrenorul secund al Astrei, Valentin Sinescu, era foarte
dezam?git la finalul partidei din etapa cu num?rul 12. �locuitorul de o zi al tehnicianul
Gheorghe Mul?escu a declarat c? echipa g?l??ean? a avut noroc, deoarece fotbali?tii din
Giurgiu nu s-au concentrat la finalizare ?i au ratat c�eva situa?ii monumentale. �</p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Viorel T?nase:</strong> <em>�N-am f?cut un joc foarte
reu?it, dar totu?i victoria m? mul?ume?te. Aveam nevoie de trei puncte ca aerul, pentru c? altfel
ne afundam � subsolul clasamentului. � prima repriz? ne-am creat 2-3 ocazii de a marca, n-am
reu?it, apoi � repriza a doua am avut un moment mai greu c�d echipa trebuia sus?inut?,
adversarii au marcat primii, am revenit ?i am c�tigat cu ?ans?. ?in foarte mult la acest public, la
aceast? echip? ?i m? a?teptam ca s? �curajeze O?elul. Dac? ei au considerat ca � astfel de
momente s? fie departe de echip?, nu pot s? fiu de acord cu ei. Am trecut prin multe asemenea
b?t?lii ?i ca juc?tor, mi s-a mai strigat demisia ?i acum dou? etape, nu m? sperie, am venit s?
muncesc, sunt con?tient c? am pornit pe un drum nou, mai important e ce strig? pentru echip?
?i nu la adresa mea. A?teptam demult aceste trei puncte, ultimele jocuri le-am dominat, dar
n-am avut acel dram noroc. S�b?t? l-am avut ?i sper s? se produc? declicul.�</em></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Valentin Sinescu (antrenor secund Astra)</strong>: <em>�E
pu?in spus c? sunt dezam?git. Am anticipat c? va fi un joc dificil, cu o fost? campioan? care
avea mare nevoie de puncte. Am avut cel pu?in patru ocazii monumentale, � urma unor faze
extrem de cursive, dar norocul nu se antreneaz?. Din p?cate, pl?tim tribut pentru a treia oar?
lipsei de concentrare pe finalul partidei. Avem juc?tori foarte talenta?i ?i probabil � viziunea lor,
gre?it?, asta le permite ?i clipe de lejeritate.�</em></p>
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