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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" />O?elul a
pierdut la Dinamo, scor 2-1, � urma unor mari gre?eli de arbitraj, toate � defavoarea echipei
noastre, � ultima etap? a turului de campionat. Iat? cele mai importante declara?ii de dup?
meci:</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan</strong>:
<em>"Meritam cel pu?in un egal, dar a fost un meci slab ?i din punctul de vedere al calit??ii ?i
al arbitrajului. Centralul a c�t?rit cu dou? unit??i de masur?, a dat penalty nu foarte evident
pentru Dinamo, iar nou? nu ne-a dat unul clar � ultimele minute. Nu d?m �s? vina numai pe
arbitri, pentru c? am f?cut un meci slab. Cu toate acestea, � a doua repriz? am revenit ?i
puteam s? ob?inem m?car un punct. Pe parcursul campionatului au fost momente � care am
fost avantaja?i, dar ?i c�d am fost dezavantaja?i, dar ?sta e fotbalul, niciodat? nu vreau s?
dep??esc o anumit? limit?, totu?i trebuie s? scoatem � eviden?? c�d sunt gre?eli decisive cum
a fost azi. Pute?i s?-l �treba?i pe arbitru de ce nu a dat penalty pe final, dar vorbim prea mult
de arbitraj, noi avem probleme � aceast? toamn? la modul de exprimare � joc. S-a sim?it ?i
lipsa juc?torilor cu experien??, avem mul?i accidenta?i, acum avem ?i probleme cu portarii.
Vom avea un meci extrem de important � Cup? ?i suntem �grijora?i din cauza accident?rilor.
Sper s? juc?m bine ?i s? ne calific?m mai departe. Avem nevoie de juc?tori ?i vom face mut?ri,
dar toate se vor �t�pla � iarn?. P�? atunci trebuie s? scoatem maxim din meciurile
r?mase."</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Viorel T?nase:</strong><em> "La
cum am jucat � repriza a doua meritam mai mult. � prima repriz? am jucat foarte pu?in. Primul
penalty a fost dictat foarte u?or pentru Dinamo, acolo nici m?car nu a fost inten?ie. Am �?eles
c? la faza din minutul 90 a fost hen? � careu la Alexe, care parc? a jucat handbal. Meritam un
punct, am dominat repriza a doua, dac? aveam mai mult curaj puteam ob?ine mai mult. Nu m?
a?teptam la un asemenea parcurs, e mult sub ce ne doream, dar e bine c? suntem deaspura
liniei. Am f?cut 14 puncte de c�d sunt eu la echip?, sper s? mai acumul?m multe puncte p�? la
sf�?itul sezonului, s? urc?m c� mai sus. Urmeaz? un meci extrem de greu � Cup?, mai ales
c? ni se accidenteaz? tot mai mul?i juc?tori. Acum s-a accidentat ?i Br?ne?, deci va trebui s?
lu?m un portar de la echipa a doua. Voi g?si solu?ii ?i sper s? ne calific?m mai departe dup?
meciul cu Ceahl?ul. Nu pot vorbi despre transferuri acum, vorbim dup? pauza competi?ional?.
Zaharia este juc?torul nostru, a semnat pe 3 ani ?i jum?tate ?i � a?tept?m cu mare
drag.��</em> �</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Marius Stan (primar
Gala?i)</strong>: <em>"S? spunem c? centralul a gre?it omene?te. Nu cred c? e cazul s?
vorbim de arbitraj at�a timp c� am v?zut un meci de Liga 2."</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Cornel Dinu (administrator-delegat Dinamo):</strong> <em>�S? fim corec?i,
a fost penalty pentru O?elul � minutul 90! Totu?i este un rezultat important pentru Dinamo, care
avea nevoie de puncte mai mult ca oric�d. Am observat o schimbare de atitudine a juc?torilor,
s-a v?zut o mai bun? punere � teren a fotbali?tilor ?i de aici ?i victoria fireasc?. De?i au trecut
doar 10 zile de la venitrea lui Dorinel, se simte un plus � joc. Dinamo s-a retras din minutul 60
?i s-a v?zut asta � meci. N-a fost deloc bine. Din p?cate, schimb?rile n-au confirmat ?i asta din
cauza faptului c? vechea conducere a echipei n-a acordat aceea?i preg?tire �tregului lot de
juc?tori. Erau antrena?i de c?tre antrenorul principal doar 11-12 juc?tori, � timp ce restul erau
trimi?i s? lucreze cu antrenorul secund. Sunt convins c? pe viitor, c�d to?i juc?torii vor ajunge
la acela?i nivel ?i echipa va ar?ta altfel.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Dorinel Munteanu (antrenor Dinamo):</strong> <em>�Cu un ochi m? bucur,
cu unul pl�g. Am �cercat � timpul celor 90 de minute s? uit de ceea ce m? leag? de O?elul
Am tr?it momente unice al?turi de ace?ti juc?tori, dar pentru mine, pentru noi, pentru Dinamo
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erau foarte importante aceste puncte, a?a c? m? bucur pentru succes. Nu ne-a fost u?or, nu pot
fi mul?umit � totalitate de ce-a fost la acest meci, dar �i felicit b?ie?ii. Momentan, conteaz?
punctele. Vom avea timp ?i pentru a regla tot ce nu merge � jocul nostru. Urmeaz? un meci
extrem de important pentru noi, cu CFR, � care doar calificarea conteaz? pentru noi. A fost
penalty la Alexe? N-am v?zut faza, sincer.�</em></p>
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