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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/sirghi_gol.jpg" alt="sursa foto: viata-libera.ro" width="430" />Partida O?elul �
Steaua de luni a reprezentat cea de a 50-a confruntare dintre cele dou? forma?ii la nivelul Ligii
1. Cu toate acestea s-a �registrat abia al 4-lea egal dintre cele dou? combatante, doar 8
meciuri fiind c�tigate de o?elari ?i 38 de c?tre bucure?teni. Acest 1-1 a �trerupt seria de trei
�fr�geri consecutive suferite de O?elul (scor 1-2 � toate) � fa?a celor din Ghencea. �</p>     
<p style="text-align: justify;">Golul marcat Stelei la ultima faz? a meciului ne oblig? s? scriem
din nou despre Cristian S�ghi, iar acest lucru nu poate dec� s? ne bucure, mai ales c? acesta
a devenit favoritul tribunelor � ultimii ani. Mai mult, Cristi a prins din nou echipa etapei, dup?
statisticile InStat Football, nu doar datorit? golului marcat ci ?i ac?iunilor reu?ite � propor?ie de
85%! Trebuie precizat c? reu?ita sa din prelungiri a �semnat cel de-al 2000-lea gol primit de
forma?ia bucure?tean? � istorie. Cristian S�ghi a jucat cel de-al 124-lea meci pentru echipa
noastr? � toate competi?iile marc�d totodat? ?i al 6-lea s?u gol. Fundasul nostru central este
unul dintre cei mai vechi juc?tori din lotul O?elului, el sosind de la Politehnica Gala?i � urm? cu
6 ani. <br />Tot la meciul O?elul � Steaua, arbitrul Alexandru Tudor a condus al 269-lea meci al
s?u � Liga 1, urc�d pe prima pozi?ie �tr-un top al celor mai activi fluiera?i. Din p?cate,
presta?ia sa modest? a umbrit acest eveniment. De asemenea, interven?iile sale la
observatorul meciului au fost decisive � amendarea clubului nostru cu suma de 10.000 lei,
dup? ce repriza a doua a pornit cu o �t�ziere semnificativ? cauzat? de rolele de h�tie
aruncate de suporterii din galerie pe terenul de joc.</p>
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