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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/mihai_adascalitei.jpg" alt="Mihai Adascalitei" width="430" />� minutul 89 al
jocului dintre Corona Bra?ov ?i O?elul Gala?i am avut parte de un nou debut � forma?ia
noastr?, Mihai Ad?sc?li?ei evolu�d pentru prima oar? � carier? � tricoul echipei mari, la un
meci de Liga I.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">� ultimul an, la O?elul au mai debutat
patru juc?tori crescu?i � propria pepinier?, din care trei se afl? � lot ?i la ora actual?. Este
vorba despre Lucian Murgoci, Sorin Cucu, Bogdan Chipirliu ?i Alexanru Tudorie.<br />Mihai
Ad?sc?li?ei are 19 ani, este mijloca? central ?i sezonul trecut a fost unul din liderii
�satelitului�. O?elul l-a achizi?ionat acum doi ani ?i jum?tate de la gruparea d�bovi?ean?
CSS Nucet (o ?coal? de fotbal cu renume pe plan na?ional), echipa noastr? lupt�du-se la acea
or? cu Astra ?i Petrolul pentru semn?tura t�?rului. Ad?sc?li?ei a evoluat constant la �satelit�
� Liga a III-a, fiind unul dintre cei mai aprecia?i fotbali?ti de acolo (decarul echipei), iar acest
lucru l-a adus � aten?ia forma?iei de seniori, el prinz�d ultimele cantonamente ale O?elului ?i
mai nou fiind p?strat � lotul echipei mari. � trecut, Mihai a fost unul dintre premian?ii ac?iunii
"Milan Junior Camp", fiind considerat cel mai bun junior pe postul s?u la cea vreme.<br />� alt?
ordine de idei, Marcus Vinicius Vidal Cunha �Marquinhos� a marcat primul s?u gol oficial �
tricoul O?elului, fiind ?i unul dintre cei mai buni fotbali?ti de pe teren la partida cu Corona Bra?o
din prima etap?. Brazilianul care abia a �plinit 21 �i continu? astfel forma de gra?ie el
afl�du-se pe o pant? ascendent? de c�d a venit la Gala?i, fiind cam singurul transfer din ultima
vreme care a dat satisfac?ie.</p>
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