
FINAL: O?elul � CSM Moine?ti 10-0 (3-0)
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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/didi_cleidimar.jpg" alt="Amical la Galati" width="430" />O?elul va disputa azi,
23 martie, �cep�d cu ora 13.00, o partid? amical?, pe propriul teren, contra celor de la CSM
Moine?ti. INTRAREA LA MECI ESTE LIBER? !</p>      <p style="text-align:
justify;">Conducerea clubului nostru a dorit s? dispute o partid? de verificare, deoarece Liga 1
este �tr-o scurt? perioad? de pauz?, prilejuit? de meciurile echipei na?ionale cu Ungaria ?i
Olanda, pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2014. � acela?i timp, forma?ia de Liga
a III-a a vut liber � campionat � runda disputat? ieri.<br />Trupa din jude?ul Bac?u a �locuit
selec?ionata jude?ului Vrancea, care era vizat? ini?ial pentru aceast? partid? de verificare.
Tehnicianul Petre Grigora? a antrenat � trecut adversarul de azi, mai exact � 2003-2004, pe
c�d b?c?uanii purtau numele de Petrolul Moine?ti.<br />CSM Moine?ti se afl? pe locul 2, f?c�d
parte Seria 1 din Liga a III-a, ca ?i O?elul II. Moine?tenii ?i satelitul g?l??enilor s-au �t�nit deja
� partide oficiale, tinerii no?tri av�d c�tig de cauz?: 3-3 � deplasare ?i 2-0 acas?. Cu toate
acestea, echipa din jude?ul Bac?u este revela?ia seriei, fiind proasp?t promovat? din Liga a
IV-a, dup? ce la baraj a �vins-o clar, scor 5-0, pe Sporting Lie?ti.<br />Antrenorul Petre
Grigora? ?i-a dorit acest amical, pentru a vedea la lucru o serie de fotbali?ti care au evoluat mai
pu?in � acest �ceput de an. Cu toate acestea, este foarte posibil ca tehnicianul nostru s? nu
se poat? baza pe Tadas Simaitis, Marian C�j?, Lucian Murgoci, Liviu B?jenaru sau Alexandru
Tudorie, care au evoluat ieri la �satelit�.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis
R?ducan:</strong> <em>"Antrenorul Petre Grigora? ?i-a dorit un joc amical cu un adversar
care s? nu activeze � primele dou? ligi. Va fi un antrenament care ne dorim s? fie util �
perspectiva meciurilor urm?toare din campionat."</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Petre Grigora?</strong>:<em> �Nu e neap?rat s? avem cine ?tie ce adversar
puternic, suntem � construc?ie ?i e normal s? ne dorim c� mai multe meciuri, pentru a reu?i s?
v?d la lucru �treg lotul.�</em></p>
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