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/>O?elul a avut mai mereu succes cu achizi?iile din liga secund?, juc?tori precum V�c?,
Benga, Gado, S?l?geanu, Giurgiu, Bourceanu, Filip, Antal, Szekely, Daniel Stan, Pena, Jula,
etc. devenind fotbali?ti importan?i � Liga I ?i nu numai, dup? ce au �br?cat tricoul
ro?-alb-albastru. Bine�?eles c? cei din conducere �i doresc s? continue tradi?ia, a?a c? au
pus ochii pe doi dintre cei mai talenta?i juc?tori ai vecinilor de la CF Br?ila. Este vorba despre
Andrei Pu?ca?u ?i Georgel Pung?, care sunt � vizorul g?l??enilor pentru un eventual
transfer.</p>      <p style="text-align: justify;">Ambii au fost monitoriza?i pe parcursul �tregului
sezon, directorul general Narcis R?ducan, dar ?i directorul sportiv Gabriel Viglianti, afl�du-se �
tribun? la meciul de pe propriul teren al celor de la CF Br?ila contra Dun?rii Gala?i. De
asemenea, fostul antrenor al O?elului Viorel T?nase, al?turi de secundul Balauru, au str�s date
despre cei doi fotbali?ti de perspectiv? �aintea meciului O?elul � CF Br?ila din optimile de
final? ale Cupei Rom�iei la fotbal.<br /><span style="color: #ff0000;"><strong>Andrei
Pu?ca?u</strong></span> are 23 de ani ?i este mijloca? central. Sezonul acesta a evoluat de
19 ori � campionat pentru br?ileni, marc�d un gol, � cele 1476 de minute jucate. El a intrat ?i
contra O?elului � optimile de final? ale Cupei Rom�iei, � meciul c�tigat de forma?ia noastr?
cu 3-0. Pu?ca?u joac? pe postul de mijloca? la �chidere, fiind un bun recuperator, dar ?i un
fotbalist cu reale calit??i, deschiz�d jocul prin pase ?i urc�d des cu mingea la picior pentru a
crea superioritate. Are 1,78m �?l?ime, dar este un juc?tor robust, care face fa?? cu brio
duelurilor unu la unu. Stilul lui este mai apropiat de cel al lui Neagu, � compara?ie cu Giurgiu
sau Filip.<br /><span style="color: #ff0000;"><strong>Georgel Pung?,</strong></span> care
abia a �plinit 19 ani, joac? pe postul de mijloca? st�ga, unul greu �cercat la O?elul � ultima
vreme. Este un fotbalist de viitor fiind cooptat � mai multe r�duri la loturile na?ionale U18 ?i
U19. � acest sezon a evoluat de 19 ori pentru CF Br?ila, de 16 ori fiind titular, marc�d un
singur gol, plus alte dou? jocuri � Cup?, unul dintre ele (a?i ghicit) chiar �potriva O?elului.
Pung? este un fotbalist de perspectiv?, tehnic � regim de vitez? ?i care ?uteaz? surprinz?tor de
la distan??. Este mai mult un juc?tor de ultim? pas?, dec� un marcator, furniz�d centr?ri de
calitate pentru atacan?i. <br />Bine�?eles r?m�e de v?zut dac? cele dou? cluburi vecine se
vor �?elege ?i la pre?, cert fiind deocamdat? doar c? cei din conducere au � continuare ochi
buni pentru juc?torii de calitate din ligile inferioare.</p>
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