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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/iorga_7.jpg" alt="Laurentiu Catalin Iorga" width="430" />Etapa trecut?, la
victoria cu Gaz Metan Media?, am consemnat o nou? cifr? rotund? � dreptul statisticii unui
juc?tor de baz? al O?elului. C?t?lin Iorga (25 de ani) a str�s deja 150 de meciuri � Liga 1,
toate disputate � tricoul ro?-alb-albastru.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Sezonul
acesta, Iorga a evoluat � 29 de partide (27 ca titular), � care a str�s 2398 de minute jucate ?i
a marcat 5 goluri � campionat, fiind golgeterul nea?teptat al forma?iei noastre.<br />Cifre
rotunde au ap?rut luna aceasta ?i � dreptul unor al?i fo?ti campioni ai Rom�iei cu O?elul.</p> 
<p style="text-align: justify;">Gabriel Paraschiv (35 de ani) a ajuns la 200 de prezen?e pe prima
scen? a fotbalului rom�esc la partida cu Universitatea Cluj. Fotbalistul originar din Moreni se
afl? la cel de-al 8-lea sezon � culorile ro?-alb-albastre, fiind cu siguran?? cel mai titrat juc?tor
din actualul lot al O?elului. Per total a str�s 198 de meciuri (Liga I, Cupa Rom�iei ?i cupe
europene) � tricoul echipei antrenate de Petre Grigora?, marc�d 40 de goluri, � 14046 minute
pe terenul de lupt?, cifre incredibile care-l �scriu � galeria marilor juc?tori ai Gala?iului.
�Para� se afl? de altfel pe locul 5 � clasamentul golgeterilor O?elului din toate timpurile.</p> 
<p style="text-align: justify;">Ionu? Neagu (23 de ani) a jucat contra Concordiei Chiajna meciul
cu num?rul 100 � Liga 1! Mijloca?ul central este un produs 100% natural al clubului de fotbal
O?elul. �cet, dar sigur s-a impus ?i � fotbalul rom�esc, fiind selec?ionat de 4 ori �
reprezentativa de tineret a Rom�iei, de 3 ori la na?ionala de seniori, ?i �c? o dat? �
selec?ionata U23 !<br />Sezonul acesta a jucat de 26 de ori pentru O?elul, fiind titular de 24 de
ori ?i str�g�d 2019 minute pe teren.</p>  <p style="text-align: justify;">Imediat dup? meciul cu
Gaz Metan v? spuneam c? golurile lui Benga ?i Vancea sunt primele pentru ambii � tricoul
O?elului. Mai mult, funda?ul central se afl? la prima reu?it? � Liga 1. Golul s?u a fost
�cununarea unei evolu?ii foarte bune, el reu?ind de altfel s? prind? echipa etapei, conform
statisticilor InStat Football. El a continuat tradi?ia acestui retur, O?elul av�d unii dintre cei mai
buni recuperatori � aceast? prim?var? ?i, cu 18 mingi aduse propriei forma?ii, Alexandru s-a
clasat pe primul loc � topul recuperatorilor din aceast? rund?. Munca sa nu a fost una u?oar?,
deoarece Gaz Metan Media? a �treprins nu mai pu?in de 103 atacuri spre poarta lui Grahovac,
afl�du-se pe locul doi � aceast? etap? din acest punct de vedere.</p>
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