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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/paraschiv_gabriel_10.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />O?elul
a remizat, scor 1-1, la Cluj ?i a r?mas � continuare � zona �nisipurilor mi?c?toare�. Iat? ce au
declarat antrenorul Viorel T?nase, dar ?i Gabriel Paraschiv, aflat la primul s?u gol � acest
sezon, dup? egalul de asear?:</p>      <p style="text-align: justify;"><strong>Gabriel
Paraschiv</strong>:<em> �Suntem abona?ii egalurilor � acest tur de campionat. Am avut un
meci foarte greu, Clujul ne-a supus unei presiuni fantastie. Din p?cate, nu putem lega dou?
victorii la r�d ?i asta se simte � clasament. Suntem �tr-o situa?ie foarte grea, fiecare meci
este vital pentru noi, dar e pl?cut s? joci sub presiune, de aceea e frumos fotbalul. La iarn? se
va trage linie ?i vom vedea unde ne afl?m ?i ce avem de f?cut. Poate e nevoie ca unii dintre
juc?tori s? plece, poate e nevoie de al?i juc?tori, conducerea va decide. Vom vedea ce se va
�t�pla. M? bucur c? am marcat, dar mi-ar fi pl?cut mai mult s? nu �scriu eu ?i s? c�tige
echipa. De puncte avem noi nevoie acum, nu de altceva. Ce-i drept, puteam s? ?i pierdem, dar
am avut noroc cu Br?ne? la faza din final. Cupa Rom�iei este foarte important? pentru noi, o
vom trata cu maxim? seriozitate. P�? la urm? este cel mai scurt drum spre Europa,
nu?�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Viorel T?nase</strong>: <em>�Ne-am
propus victoria, dar sincer n-am gestionat bine primele 15 minute, c�d am primit ?i golul. �
rest, am avut o dinamic? bun?, ne-am creat situa?ii clare de gol, a?a c?, p�? la urm?, sunt
mul?umit de rezultatul final. Pentru noi e important fiecare punct pe care-l adun?m � economia
clasamentului ?i sper eu c? acest punct ne va ajuta foarte mult. Grahovac, Inkango, Punosevac
?i Costin n-au jucat, din diverse motive, dar eu am un lot valoros � care am �credere. Am avut
?ans? pe final, dar ?i noi am avut situa?ii de gol, prin Didi ?i Paraschiv, dar am pl?tit tribut lipsei
de concentrare de la finalizare. Eu � apreciez mult pe fani, am venit la O?elul s? fac treab? ?i
sper s? o fac bine � continuare. � rog pe suporteri s? �curajeze echipa ?i s? aib? r?bdare cu
mine ?i cu juc?torii, pentru c? trecem printr-un moment greu. Avem ?anse mari s? sc?p?m de la
retrogradare, pentru c? avem echip?. Vom aborda celelalte partide numai la victorie ?i sper s?
facem saltul ?i � clasament.�</em></p>
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