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/>Partida cu Ceahl?ul Piatra Neam? din etapa a 32-a a Ligii I s-a transformat �tr-o born?
istoric? pentru unul dintre cei mai �dr?gi?i o?elari. Sergiu Costin, c?pitanul echipei
supercampioane din 2011, a ajuns la 200 de meciuri jucate pentru O?elul � prima lig?, el intr�d
pe finalul partidei mai sus amintite pentru a securiza victoria forma?iei noastre. Aceast? cifr?
extraordinar? � plaseaz? � Top 5 o?elari, dup? meciurile jucate, el ob?in�d un loc binemeritat
al?turi de legende precum C?t?lin Tofan, Viorel T?nase, Costin Male? sau Tudorel Pelin.</p>   
<br />  <p style="text-align: justify;">Sergiu Costin (35 de ani) a sosit la malul Dun?rii � 2006 de
la Gloria Bistri?a, �preun? cu �treaga �legiune salvatoare�, care a scos atunci miraculos
O?elul de la retrogradare, sub comanda antrenorului Petre Grigora?. Funda?ul central, unul din
veteranii echipei al?turi de Gabriel Paraschiv, a prins peste 14.000 de minute pe terenul de joc
� tricoul ro?-alb-albastru, cifre care � ridic? cu siguran?? printre legendele fotbalului g?l??ean,
mai ales c? Sergiu a fost c?pitanul echipei de eroi care a c�tigat titlul na?ional � 2011!</p>  <p
style="text-align: justify;">Revenind la meciul cu Ceahl?ul din runda 32 nu putem trece peste
faptul c? Victora? Astafei a prins rezervele etapei conform Instat Football, el egal�d pe tabel?
cu un gol senza?ional � minutul 33, dup? ce � prealabil pasase decisiv la prima reu?it? a
O?elului. Chiar dac? antrenorul Petre Grigora? nu mai st? pe banc?, g?l??enii formeaz? una
dintre cele mai ofensive echipe ?i cu Marian Dinu pe banc?. Runda trecut?, ro?-alb-alba?trii au
ini?iat 107 atacuri spre poarta nem?enilor, � dorin?a de a �toarce rezultatul, clas�du-se pe
pozi?ia a treia � clasamentul etapei conform acestui criteriu.</p>
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