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/>Iubitorii de fotbal au ocazia s? se re�t�neasc? cu �satelitul� O?elului pentru prima oar? pe
anul 2013. Echipa noastr? de tineret �t�ne?te azi pe CSM Moine?ti, cu �cepere de la ora
15:00, meciul care conteaz? pentru prima etap? a returului urm�d a se disputa pe stadionul
�Siderurgistul�.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Dup? 13 etape disputate � sezonul
2012-2013 al Ligii a III-a, O?elul II ocup? locul 7 � clasamentul Seriei I, acumul�d 16 puncte �
urma a patru victorii, patru remize ?i trei �fr�geri, � timp ce oaspe?ii de ast?zi se afl? pe
pozi?ia a 2-a, b?t�du-se la promovare. � tur, cele dou? echipe au f?cut un meci spectaculos,
�cheiat cu un 3-3 senza?ional, dup? ce micii �o?elari� conduceau cu 3-1 � minutul 90! �<br
/>Este interesant de v?zut ?i ce juc?tori de la echipa mare vor fi folosi?i de antrenorul Damian
B?ncil?, pentru a ne crea o idee vizavi de lotul de 18 juc?tori pe care-l va creiona antrenorul
Petre Grigora? la meciul cu Pandurii de duminic?. De asemenea, este posibil ca Alexandru
Tudorie ?i Robert Moglan s? fie menaja?i, dup? ce au intrat titulari � partida pe care na?ionala
U17 a Rom�iei a pierdut-o miercuri, 0-2,� contra reprezentativei similare a Bulgariei, �tr-un
meci cu caracter amical.<br />Partida va fi arbitrat? de Georgian Ionescu � Dan Vasile
Popescu ?i Lauren?iu Constantin (to?i din Buz?u). Observatorii jocului vor fi Vasile Ichim
(Tulcea) ?i Cristinel Rusu (Foc?ani).<br />To?i cei care doresc s? vizioneze un spectacol
agreabil ?i s?-i vad? la lucru pe cei care asigur? viitorul Gala?iului, pentru prima oar? �tr-un
meci oficial pe anul 2013, sunt invita?i la stadion. <span style="color:
#ff0000;"><strong>Intrarea este liber?!</strong></span></p>
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