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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/narcis_tase1.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Iat? cele mai
importante declara?ii dup? victoria frumoas? ob?inut? asear? de b?ie?ii no?tri � fa?a rivalilor
vasluieni, scor 2-0:</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Viorel T?nase:</strong>
<em>"Sunt fericit pentru aceast? victorie, vreau s?-i felicit pe juc?tori pentru atitudinea lor. A?a
vreau s? se desf??oare toate meciurile de acum �colo, cu acela?i spirit, cu agresivitate foarte
mare. Mai avem p�? ajungem la perfec?iune, mi-a? dori mai multe puncte � perioada asta
pentru c? suntem � criz?. ?in�d cont c? am �t�nit un adversar foarte puternic, care �c? mai
avea ?anse la locul unu, zic eu c? ne-am comportat destul de bine.Vaslui a f?cut un joc
asem?n?tor cu cel prestat �potriva lui Dinamo, ne a?teptam. Ne-am luat m?suri ?i ne-a ie?it.
F?r? sacrificiu nu po?i c�tiga.�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis
R?ducan:</strong> <em>"A fost un meci foarte bun. Nu ne-a fost u?or pentru c? am �t�nit un
adversar important, dar ne-am creat ocazii ?i victoria este pe deplin meritat?. Este o gur? de aer
important? ?in�d cont de zestrea de puncte pe care o avem. B?ie?ii au ar?tat din nou ca un
grup care se bate pentru obiective. ?i mie mi s-a p?rut c? au fost anumite precipit?ri � deciziile
arbitrului, dar nu are rost s? mai coment?m, nu e un arbitru c?ruia s?-i punem la �doial?
corectitudinea."</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Viorel Hizo (antrenor FC
Vaslui):</strong> <em>"Este greu s? trag o concluzie, mai ales c? am fost nevoi?i s? facem
modific?ri devreme. Este greu s? tragi o concluzie din ce s-a �t�plat azi la Gala?i, nu se poate
juca fotbal � mediul � care s-a jucat. Am avut 11 metri clar ca lumina zilei la Antal ?i �c? unul
� minutul 90, dar te faci c? nu vezi... Tot ce s-a �t�plat azi, nu se poate juca fotbal � aceste
condi?ii. Am sim?it c? suntem neputincio?i, dar am avut destule situa?ii din care trebuia s?
�scrie."</em></p>
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