
VIDEO: O?elul � FC Spartak Moscova 1-2 (0-1)
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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/iorga_laurentiu.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />O?elul a
pierdut ultimul meci amical al cantonamentului din Spania, fiind �vins? de puternica forma?ie
Spartak Moscova, scor 1-2, �tr-o partid? de verificare disputat? pe stadionul �Municipal� din
Marbella.</p>      <p style="text-align: justify;">Echipa noastr? a p?rut inferioar? unei trupe care
a participat � Champions League sezonul acesta, ai no?tri fiind extrem de vulnerabili atunci
c�d ru?ii au ap?sat pe accelera?ie. O?elul a avut mari probleme � defensiv?, funda?ii
�trec�du-se � gre?eli, iar � atac s-a g?sit cu greu pasa decisiv?. <br />� minutul 8 al primei
reprize, Alexandru Benga l-a sc?pat prea u?or pe Majeed, care a nimerit doar bara din pozi?ie
de unu la unu cu Branko Grahovac. Portarul nostru s-a opus foarte bine la dou? ocazii ale
ru?ilor � minutele 15 ?i 16, Benga fiind din nou personajul negativ din ap?rarea noastr?. La
poarta cealalt?, Curelea a interceptat o minge l-a driblat pe portarul Dikan, dar a fost blocat �
ultimul moment. Jocul foarte rapid de pase al ru?ilor a dat roade la ultima faz? a primului mitan,
iar Majeed l-a �vins pe Grahovac, devierea nefericit? a lui Sergiu Costin fiind decisiv?.<br />�
mitanul secund, O?elul a mai echilibrat partida, iar ocaziile de gol s-au succedat cu repeziciune
la ambele por?i. Mai �t�, Jaka Stromajer a ?utat foarte periculos, dar Dikan a scos din vinclu.
Dac? � prima repriz?, Benga a fost cel mai slab �o?elar�, sindromul i-a fost pasat � mitanul
secund lui Cristian S�ghi, care a gre?it ca un �cep?tor � fa?a aceluia?i percutant Majeed.
Acesta din urm? l-a driblat ?i pe Grahovac ?i a �scris � porta goal? � minutul 55. �cet-�cet,
ru?ii au trimis pe teren multe din vedetele pe care le de?in, dar �o?elarii� au avut c�eva
tres?riri de orgoliu. Zoran Ljubinkovic, folosit din nou pe postul de funda? st�ga, a scos un
penalty � minutul 68, dar Lauren?iu Iorga a ratat cu senin?tate. � stilul binecunoscut, Iorga,
care nu s-a reg?sit timp de 70 de minute, a marcat p�? la urm? un super-gol: ?ut cu dreptul din
afara careului de pe partea dreapt?, mingea oprindu-se cuminte la col?ul lung (74�). La poarta
noastr? S�ghi ?i Samoel Cojoc nu s-au �?eles, ru?ii au marcat, dar golul a fost anulat.
G?l??enii au c?utat egalarea p�? la final, insa nu au reu?it s?-i mai dea prea multe emo?ii lui
Dikan, de remarcat mai fiind doar accidentarea lui Didi care sper?m c? nu este una serioas?.
<br />Odat? cu acest meci, cantonamentul din Spania a luat sf�?it pentru O?elul, care se va
�toarce acas? duminic?, pentru a preg?ti returul campionatului. Din p?cate, cele 6 meciuri �
care am reu?it o singur? victorie ?i doar 4 goluri ne-au ar?tat grave sl?biciuni � defensiv?, cat
?i sterilitate pe faza atac, lucruri pe care antrenorul Petre Grigora? trebuie s? le rezolve �
numai o s?pt?m�?.<br />La partid? au asistat ?i c�iva suporteri ai O?elului, care au c�tat pe
tot parcursul jocului ?i au afi?at un steag mare cu sigla echipei � tribuna Stadionului
�Municipal� din Marbella, a?a cum au f?cut-o de altfel la toate meciurile amicale de pe t?r�
spaniol, lucru pentru care Dun?rea B?tr�? � felicit?.</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>O?ELUL:</strong> Grahovac (61 Br?ne?) - Cojoc, Costin (46 S�ghi), Benga,
Ljubinkovic - Neagu (72 Gazale), Giurgiu (72 Filip), Paraschiv (46 Astafei) - Iorga, Curelea (61
Didi / 70 Marquinhos), Stromajer.</p>  <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:
14pt; color: #ff0000;"><strong><a target="_blank"
href="http://www.youtube.com/watch?v=SZDc0tF780M"><span style="color: #ff0000;">PUTE?I
VIZIONA �TREAGA PARTID? AICI !</span></a></strong></span></p>
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