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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/tudorel_pelin.jpg" alt="Tudorel Pelin" width="430" />Ast?zi, 15 ianuarie 2013,
actualul antrenor secund ?i fostul �funda? de fier� al O?elului, Tudorel Pelin, �pline?te v�sta
de 44 de ani, ocazie cu care Dun?rea B?tr�?, � numele tuturor suporterilor �o?elari�, ?ine
s?-i ureze un c?lduros �La mul?i ani�.</p>      <p style="text-align: justify;">Tehnicianul s-a
n?scut la Tichile?ti (jud. Br?ila) ?i ?i-a �ceput cariera la Dacia Unirea pentru care a jucat p�? �
1995, c�d a venit la O?elul, al?turi de Ion Gigi. A fost adoptat de ora?ul nostru, evolu�d timp
de 9 ani aici, timp � care a marcat 6 goluri � 218 meciuri. Funda? central de meserie, era un
nume de temut pentru atacan?ii adver?i, datorit? interven?iilor sale neortodoxe, dar eficiente.
Cel mai important gol pentru O?elul, a fost marcat � poarta Rapidului � 1997, � minutul 93 al
unui meci �tre dou? for?e ale campionatului pe atunci. Giule?tenii, cu Mircea Lucescu antrenor
?i Lobon? � poart?, se b?teau la titlu, � timp ce �o?elarii� reprezentau revela?ia
campionatului, sper�d la un loc de Cupa UEFA. Dup? meci ?i dup? reu?ita care a aruncat �
aer 15.000 de spectatori prezen?i pe stadionul �O?elul�, Pelin declara cu deta?are ?i
modestie c? a �b?gat ?i el piciorul la un corner ?i a ie?it gol�. <br />� 2004 s-a �tors la Br?ila,
la Dacia Unirea, unde a mai a evoluat un sezon, iar apoi s-a retras din activitatea de fotbalist. A
ales cariera de antrenor ?i a plecat de la baz?, fiind secund la �satelitul� O?elului, iar mai apoi
principal pentru c�eva etape. Ca secund al lui Viorel T?nase a mai preg?tit pe Farul Constan?a
?i SC Bac?u, iar acum, al?turi de bunul s?u prieten, s-a �tors acas?, la O?elul.</p>
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