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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/stadionul_otelul_.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Dup? ce
anul trecut Viitorul Constan?a a disputat 3 meciuri la Gala?i pe stadionul �O?elul�, o alt?
echip? ?i-ar dori s? evolueze � ora?ul nostru pentru o perioad?, ceva mai lung?, p�? ce s-ar
pune la punct cu propria infrastructur?. Este vorba de S?geata N?vodari, forma?ie proasp?t
promovat? � Liga I ?i care are nevoie de o aren? de prim? divizie, p�? reu?e?te s? o renoveze
pe cea de acas?, pentru licen?iere.</p>      <p style="text-align: justify;">Astfel, primarul din
N?vodari a cerut ajutorul g?l??enilor, av�d ?i o conven?ie dup? spusele sale cu FC O?elul
pentru a putea evolua la Gala?i, exist�d �s? ?i solu?ia Constan?a ca rezerv?. Clubul
ro?-alb-albastru se afl? � rela?ii bune cu cei de la S?geata, echipa noastr? �prumut�d �
trecut mai mul?i juc?tori la nou-promovat?, dintre care � amintim pe Constantin Mi?el?ricu,
Lauren?iu Petean sau R?zvan Ochiro?ii. <br />Anul trecut, O?elul i-a ajutat pe cei de la Viitorul
Constan?a, l?s�du-i s? dispute 3 partide considerate pe teren propriu pe arena din ?iglina III,
p�? ce ace?tia au g?sit �?elegere s? se mute acas? pe stadionul �Farul�. Cei de la N?vodari
ar dori s? stea ?i mai mult la Gala?i, av�d nevoie de o perioad? de cel pu?in 6 luni p�? vor
reu?i s?-?i renoveze propria aren?. Asta ar putea �semna c? O?elul ar putea juca un meci
considerat � deplasare pe propriul teren, dac? i-ar l?sa pe cei de la N?vodari s? evolueze aici,
iar meciul din tur ar trebui s? se dispute pe terenul S?ge?ii.<br />Cu toate acestea directorul
general Narcis R?ducan a declarat c? de fapt O?elul i-a ajutat deja pe dobrogeni l?s�du-i s?
treac? stadionul din Gala?i ca op?iune, doar pentru ca ace?tia s? poat? ob?ine licen?a, dar c?
?ansele ca ei s? evolueze aici sunt destul de mici.� �<br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Matei Nicolae (primar N?vodari):</strong> <em>�S?geata
s-a b?tut cu aproape toate echipele care erau re?edin?? de jude?: cu Constan?a, cu Suceava,
cu Boto?ani, cu Tulcea, cu Br?ila, cu Slobozia ?i cred c? valoarea ora?ului N?vodari a crescut
odat? cu aceast? promovare. Am discutat ?i cu c�iva investitori, sponsori, care s-au aliat
efortului nostru financiar ca s? putem face fa?? pentru prima lig?. Noi avem o conven?ie cu
O?elul Gala?i p�? aducem stadionul la standardele pe care le impune Federa?ia Rom�? de
Fotbal, dar avem ?i alternativa de a juca meciurile de acas? pe stadionul �Farul�. Trebuie s?
punem nocturn?, s? avem un minim de 7.000 de locuri, noi � facem de 8.500. Deci ?ase luni,
poate chiar un an de zile, depinde cum ne mi?c?m ?i noi, probabil o s? juc?m la Gala?i sau la
Constan?a. Sper s? facem o figur? frumoas?, a?a cum au f?cut-o cei de la Urziceni ?i am
�credere c? a?a va fi. N?vodariul are 41.000 de locuitori, iar� Urziceniul avea 12.000 c�d
echipa juca � Liga Campionilor.�</em></p>
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