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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/simaitis_tadas.jpg" alt="Tadas Simaitis" width="430" />O?elul are de disputat
miercuri, � deplasare, un meci care ar putea salva sezonul, pe terenul forma?iei Ceahl?ul
Piatra Neam? � cadrul sferturilor de final? ale Cupei Rom�iei. Din p?cate, ve?tile cu privire la
starea lotului sunt din ce � ce mai �grijor?toare.<br />Portarul Cristian Br?ne? a suferit o
ruptur? muscular? � zona inghinal? ?i cel mai probabil nu va mai juca niciun joc p�? la finalul
anului.</p>      <p style="text-align: justify;">Vestea este cu at� mai proast? cu c� Branko
Grahovac este accidentat de mai mult? vreme ?i abia se afl? � perioada de recuperare, deci
echipa nu se poate baza nici acesta. Asta �seamn? c? Tadas Simaitis, care a debutat la O?elul
etapa trecut?, va fi titular ?i � sferturile Cupei. De asemenea, antrenorul �satelitului�, Damian
B?ncil?, ne-a informat c? goalkeeperul echipei de tineret, Vlasie, a fost cooptat � lotul echipei
mari ?i va fi probabil rezerv? cu Ceahl?ul.<br />Nici Marius Pena nu poate evolua la Piatra
Neam?, el primind o suspendare de 2 etape ?i o amend? de 2000 de lei din partea Comisiei de
Disciplin? a LPF, pentru cartona?ul ro?u �casat direct la jocul cu FC Vaslui. Atacantul mai are
de isp??it o etap? dup? ce a stat cu Dinamo � campionat.<br />Silviu Ilie ?i Sergiu Costin sunt
indisponibili de mai mult? vreme, fiind foarte posibil ca ambii s? nu mai prind? niciun meci �
2012! � schimb, Gabriel Paraschiv ?i francezul Bruce Inkango au re�ceput antrenamentele
normale, dar r?m�e de v?zut dac? antrenorul Viorel T?nase poate conta pe ei, m?car din
postura de rezerve. <br />La capitolul reveniri � avem doar pe Ionu? Neagu, dup? ce acesta
?i-a isp??it suspendarea de o etap? primit? dup? patru avertismente. <br />Milan Perendija a
�casat la Dinamo cel de-al patrulea s?u cartona? galben din acest sezon, dar pentru acest
lucru el va fi suspendat � campionat ?i nu � Cup?, deci se poate conta pe serviciile sale la
meciul cu Ceahl?ul, dar nu ?i la cel cu CSMS Ia?i de lunea viitoare. <br />Partida Ceahl?ul
Piatra Neam? � O?elul va avea loc miercuri, 28 noiembrie 2012, cu �cepere de la ora 17.45,
fiind transmis? � direct de c?tre DigiSport.</p>

 1 / 1


