
Umili?i de o contracandidat? la retrogradare�

Scris de Vlad Dr?gan
Sâmbătă, 10 Noiembrie 2012 19:14

<p style="text-align: justify;"><strong><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/pena_marius.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Ceahl?ul
Piatra Neam? � O?elul Gala?i 4-1(1-0)</strong><br />O?elul a pierdut f?r? drept de apel un
meci de �6 puncte� pe terenul unei echipe � fa?a c?reia nu aveam voie s? pierdem, av�d �
vedere situa?ia din clasament a ambelor forma?ii. Din p?cate, lucrurile nu au stat deloc cum
ne-am fi dorit noi, iar Ceahl?ul s-a dovedit a fi o nuc? mult prea tare, care ne-a dep??it la orice
capitol, fie c? a fost vorba de entuziasm, tehnic?, organizare tactic? sau vitez?.</p>      <p
style="text-align: justify;">Meciul a �ceput cu nervi pentru suporterii �o?elari� r?ma?i acas?,
deoarece DolceSport, televiziunea care transmitea live partida a dat drumul transmisiei abia �
minutul 13. Mai mult, nesim?irea a atins cote maxime, comentatorul comport�du-se ca ?i cum
nimic nu s-ar fi �t�plat, pe l�g? faptul c?, � niciun moment, postul TV nu ?i-a cerut scuze sau
nu a specificat de ce a dat drumul la imaginile video cu �t�ziere. S? sper?m c? CNA-ul nu
doarme�<br />Revenind la adormi?ii no?tri din teren, ace?tia au fost b?tu?i la orice capitol, de
o echip? care practic? un fotbal simplu, bazat pe angaj?ri � ad�cime ale propriilor atacan?i.
A?a a venit ?i primul gol, c�d o pas? perpendicular? pe poart? a trecut printre Sipovic ?i Cucu,
acesta din urm? l-a pierdut pe B?descu pe drum, Br?ne? a ie?it previzibil ?i �t�ziat, iar
atacantul nem?ean a �scris nestingherit cu o �sc?ri??" de efect. ?i, din nou, juc?torii care au
jucat � trecut la O?elul marcheaz? �potriva noastr?... G?urile de �?vai?er� din ap?rarea
otelara nu s-au astupat, ba parc? s-au ad�cit, iar verticaliz?rile portocaliilor au creat mereu
panic? � defensiva ro?-alb-albastr?. <br />La poarta cealalt? s-a ajuns greu, iar c�d s-a ajuns,
Pena a avut grij? s? ne scoat? peri albi. Atacantul nostru a reluat mai �t� prea �cet o minge
cu capul, pentru ca � minutul 35 s? rateze incredibil, din centrul careului, dup? o gaf? a ap?r?rii
nem?ene, b�b�elile rare din suprafa?a de pedeaps? a Ceahl?ului fiind de altfel singurele
momente c�d ne-am apropiat de gol.� �<br />Repriza a doua a �ceput lamentabil pentru
adormi?ii lui T?nase, care au �casat un gol de curtea ?colii � minutul 47, la un corner al
echipei adverse. De re?inut tabloul format din C�j?, Br?ne? ?i Cucu care au pozat la aceast?
faz?, neav�d nicio reac?ie! Jocul �c�cit al �o?elarilor� a continuat, ocaziile de poart?
�t�ziind s? apar?, fapt perfect explicabil de vreme ce trei pase legate ale ro?-alb-alba?trilor au
reprezentat o raritate � meciul din aceast? sear?. <br />Golul mult a?teptat a picat totu?i din
senin � minutul 74, c�d Giurgiu a ?utat fenomenal de la 25 de metri dup? o respingere gre?it?
a portarului Miron. Cu o floricic? nu se face �s? prim?var?� Mai erau destule minute de jucat ?i
poate dintr-o �t�plare ar fi existat o ?ans? ca O?elul s? egaleze, numai c? antrenorul Viorel
T?nase a sim?it c? este momentul s? ias? ?i el � eviden??. Tehnicianul l-a schimbat absolut
halucinant pe C�j? cu Viglianti, l?s�du-ne f?r? funda? dreapta pentru tot restul meciului, asta
dup? ce ?i mijloca?ul la �chidere Ionu? Neagu fusese tras pe dreapta ?i �locuit cu Bu?. � acel
moment, O?elul mai avea doar 3 funda?i pe teren, fiind foarte ofensiv? cel pu?in pe h�tie.
Numai c? mutarea s-a dovedit a fi falimentar? de vreme ce ai no?tri nu se descurcaser? nici cu
4 ap?r?tori � fa?a Ceahl?ului. Au urmat momente de groaz? � care nem?enii au f?cut ce au
vrut ei � fa?a defensivei decimate a g?l??enilor, Stana marc�d de dou? ori pe contraatac �
minutele 79 ?i 87. Paradoxal, cu o pleiad? de mijloca?i ?i atacan?i, O?elul nici m?car nu a mai
pus � pericol poarta lui Miron, ba mai mult putea �casa ?i alte goluri, av�d � vedere
degringolada de pe linia de fund.<br />Jenant ?i umilitor pentru noi s-a �cheiat primul r?zboi cu
Ceahl?ul ?i e greu de crezut c? meciul din Cup? s-ar putea termina mai fericit la ce am v?zut �
aceast? sear?. Din p?cate, diferen?a dintre nem?eni ?i g?l??eni pare mare � acest moment,
mai ales sub Pietricica, acolo unde echipa lui �Pinalty� are presta?ii solide. Dup? destui ani de
bucurii la Piatra Neam?, acolo unde O?elul se impusese mai mereu � ultimele sezoane ?i
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c�tigase ?i Supercupa, am fost adu?i din nou cu picioarele pe p?m�t ?i la retrogradare, locul
din clasament d�du-ne frisoane, mai ales c? echipele din spatele nostru au punctat � aceast?
etap?. <br />De apreciat doar galeria ro?-alb-albastr? care a c�tat pe tot parcursul meciului, �
ciuda scorului afi?at pe tabel?.</p>  <p style="text-align: justify;"><span style="color:
#ff0000;"><strong>Ceahl?ul Piatra Neam? - FC O?elul Gala?i 4-1 (1-0)</strong></span><br
/>Liga 1 � Etapa a 15-a<br />Au marcat: B?descu 18�, Aloisio 48�, Stana, 79� ?i 87 / Gabriel
Giurgiu 74�<br />Cartona?e galbene: Stana / C�j?, Sipovic<br /><strong>Ceahl?ul:</strong>
Miron - Moreno, Aloisio, Ichim, Barna - Achim, Monroy � B?descu (78� Velici), Golubovic,
Constantinescu (88� Rusu) � Lukanovic(63� Stana). Antrenor: Constantin Enache.<br
/><strong>O?elul:</strong> Br?ne? � C�j? (76�Viglianti), S�ghi, Sipovici, Cucu - Giurgiu,
Neagu(61� Bu?)- Iorga, B?jenaru, Stromajer(52�Didi) - Pena. Antrenor: Viorel T?nase.<br
/><strong>Arbitri:</strong> Istvan Kovacs (Carei) - Eduard Ungureanu (Bucure?ti) ?i Daniel
Mitru?i (Craiova) - Mircea Fesnic (Cluj-Napoca).</p>
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