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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/titulari11_otelul.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />O?elarii au
disputat o nou? partid? amical? � cantonamentul din Marea Britanie. De?i au jucat mai bine ca
adversarii de la Livingston, g?l??enii nu i-au putut �vinge pe sco?ienii din Liga a II-a.</p>      <p
style="text-align: justify;">?i apropo de adversari, ace?tia s-au dovedit a fi nu doar mode?ti �
exprimarea fotbalistic?, dar au mai �t�ziat ?i �ceperea partidei cu 30 de minute, dup? ce au
fost prin?i � trafic. <br />�ceputul meciului p?rea c? va aduce o ploaie de goluri � poarta
sco?ienilor, ai no?tri rat�d multe ocazii � primele 20 de minute. ?ansele de a marca au ap?rut
�c? din minutul 1, c�d Paraschiv a �cercat un lob, dar portarul lui Livingston, Jamieson, a fost
la post. Goalkeeperul sco?ian s-a remarcat ?i la ?utul bun al lui Astafei, iar apoi a fost r�dul
t�?rului Gohoreanu s? rateze incredibil. Mai �t�, Aura? a trimis pe l�g? poart? � minutul 6,
dup? ce sc?pase singur cu portarul, pentru ca � minutul 10 s? ?uteze peste din centrul
careului, de?i nu era jenat de nimeni. Paraschiv l-a �cercat din nou pe Jamieson � minutul 15,
pentru ca Neagu s? trimit? peste transversal?, din afara careului, � urma unui corner. <br
/>Sco?ienii au ajuns la poarta noastr? abia � minutul 21 ?i atunci pentru c? Samoel Cojoc a
gafat inexplcabil pas�du-i lui McNulty direct din aut. Atacantul galben-negrilor nu a vrut �s? s?
ias? � eviden?? prea mult ?i a ?utat slab, pe direc?ia lui Grahovac. Nu ?tim dac? o?elarii s-au
speriat, dar dup? aceast? faz? au intrat �tr-o letargie din care nu au mai ie?it, repriza
�cheindu-se f?r? alte ?anse notabile. <br />Mitanul secund l-a scos � eviden?? pe Neagu, �
mod negativ, acesta rat�d dou? ocazii imense � minutele 49 ?i 58. � prima faz? a fost lansat
excelent, singur cu portarul, de c?tre nou-intratul Lupu, dar a ?utat � Jamieson, pentru ca apoi
s? lufteze din pozi?ie bun?, dup? ce � furase mingea unui adversar � prealabil. <br />Ocaziile
au fost foarte aproape s? se r?zbune � minutul 60 c�d, � urma unui corner, Grahovac a
respins imperial o lovitur? de cap a celor de la Livingston. Faptul c? ap?rarea O?elului dormea
s-a v?zut la lovitura de col? imediat urm?toare, c�d acela?i Mensing a trimis din nou pe poart?
bosniacul nostru fiind din nou la post. La scurt timp, antrenorul Ionu? Badea a schimbat toat?
echipa, dar de aceast? dat? tinerii O?elului nu au fost la fel de inspira?i ca � partida cu Bury
FC. Doar B?jenaru a ie?it � eviden?? � minutul 79, c�d a ?utat senza?ional din afara careului,
direct � bara transversal?, la cea mai mare ocazie a partidei.<br />S-a terminat 0-0, iar staff-ul
tehnic are de rezolvat foarte multe hibe, de vreme ce adversarul a fost unul modest. Urm?torul
meci al O?elului pe t?r� britanic va avea loc m�ne, de la ora 20.00, c�d g?l??enii vor �t�ni o
echip? ?i mai slab cotat?, Ayr United, din a treia lig? sco?ian?.<br />O?elul Gala?i a jucat �
formula: <strong>Grahovac (66� Simaitis) � Cojoc (64� Antunes), S�ghi (64� Mi?el?ricu),
Benga (64� Costin), Popescu (64� Murgoci) � Neagu (64� Ad?sc?li?ei), Filip (64� Milea),
Giurgiu (64� B?jenaru) � Astafei (64� Chipirliu), Paraschiv (64� Tudorie), Gohoreanu (46�
Lupu; 64� Marquinhos).</strong></p>
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