„Ne vom mai despărţi de 4-5 jucători”
Scris de Vlad Drăgan
Sâmbătă, 27 Iulie 2013 10:43

Iată ce au declarat antrenorul Ionuţ Badea, directorul general Narcis Răducan şi Gabriel Giurgiu
la conferinţa de presăde dinaintea partidei cu Universitatea Cluj:

Gabriel Giurgiu: “Am început cu dreptul, am câştigat trei puncte în prima etapă, ne aşteaptă un
sezon greu, dar vom lua treptat fiecare meci în parte şi sperăm să fie un an bun pentru noi. Am
mai jucat împotriva celor de la U Cluj, clubul la care am crescut, acum sunt la Oţelul şi îmi
doresc ca echipa mea să câştige acest meci. Ultimul joc a fost destul de curând, am pierdut
neaşteptat atunci şi am avut de învăţat de la acea înfrângere. Suntem jucători profesionişti şi ne
facem treaba la fiecare joc sau antrenament. Atmosfera de la lot este bună, s-au mai mişcat
lucrurile pe plan financiar şi suntem încrezători pentru viitor.”

Ionuţ Badea: „Ceea ce discut cu jucătorii rămâne între noi, nu fac public reproşuri. Insist după
fiecare meci pe analize individuale şi colective, discut cu fiecare în parte şi în funcţie de aceste
aspecte vom lua deciziile. Interesul meu e ca echipa să funcţioneze din ce în ce mai bine de la
un meci la altul. Întreg lotul este valid şi mi-a fost greu să fac lista primilor 18. Întâlnim o echipă
ambiţioasă a Ligii I, care a împrumutat din ambiţia antrenorului său, Ionel Ganea. Nu va fi uşor,
mai ales în momentele în care vom avea posesia pentru că adversarul nostru închide bine
spaţiile, are aceeaşi tendinţă defensivă ca în sezonul trecut. Sper ca suporterii să ne fie alături
la acest joc pentru că avem nevoie de ei. Sevillano a început pregătirile, analiza asupra lui a
fost făcută cu ajutorul datelor de la InStat. E un atacant cu potenţial foarte mare şi peste trei
săptămâni sau o lună ar putea fi pus la punct, momentan e în urmă cu pregătirea fizică. Mi-am
propus să atingem vârful de formă în etapa a şaptea, dar asta nu înseamnă că nu vom juca
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nimic până atunci sau că de atunci vom rupe norii şi vom zdrobi tot ce ne iese în cale. Sipovic e
într-o situaţie de evaluare şi în funcţie de asta se va lua o decizie asupra lui. După două-trei
săptămâni vom şti dacă avem nevoie de altcineva pe postul de fundaş central.”

Narcis Răducan: „În limita bugetului am ajuns la un numitor comun cu cei patru jucători pe
care i-am dorit. N-ar strica un vârf de careu, dar nu-i obligatoriu să jucăm un stil de joc în jurul
unui atacant masiv. Am văzut ca pe o oportunitate aducerea lui Sevillano, pentru că este un
jucător foarte tânăr din prima ligă argentiniană. Riscurile noastre sunt minime, el vine sub formă
de împrumut timp de un an, fără să plătim nimic, cu opţiune de cumpărare dacă ne va convinge.
Salariul său e unul mediu, în tonul celorlalte salarii de la Oţelul. Vom avea o întâlnire cu
Grahovac şi Stromajer după meciul cu „U”Cluj, le vom propune renegocierea salariilor şi în
funcţie de asta vom vedea dacă vor rămâne sau nu. Grahovac a venit la mine acum o lună şi
mi-a zis că vrea să plece, dar nu s-a mai concretizat transferul. I-am luat apărarea în faţa
suporterilor după ce şi-a dat jos pantalonii. Branko nu mai e în primii doi portari în acest
moment, dar poate reveni dacă ajungem la un numitor comun. Stromajer e în aceeaşi situaţie,
dorim micşorarea salariului pentru că noi considerăm că n-a evoluat la nivelul aşteptărilor, lucru
pe care l-au observat şi suporterii de altfel. O situaţie asemănătoare e şi cea a lui Didi, care are
probleme, probabil se va opera din nou şi e posibil să reziliem contractul de comun acord. Vor fi
patru-cinci jucători de care ne vom mai despărţi în perioada următoare şi vom ajunge la un lot
echilibrat de 26. E posibil să mai împrumutăm jucători la Dunărea sau în altă parte. Postul de
fundaş central e acoperit momentan. La propunerea antrenorului a fost readus Sipovic la prima
echipă, care a avut o ofertă din Ungaria, dar nu s-a concretizat. Cei de la „U”Cluj şi-au păstrat
spiritul, ne-au surprins pe toţi în sezonul trecut. Sperăm ca de această dată să nu ne mai
încurce şi să reuşim să dublăm victoria obţinută în prima etapă la Braşov. N-a fost o campanie
de organizare normală la abonamente, dar nici nu ne-am mai confruntat până acum cu
insolvenţa. Am apelat la altă tipografie din Bucureşti şi de aceea au fost anumite întârzieri. Cei
care s-au înscris online vor fi contactaţi pentru a-şi primi abonamentele, iar cei care nu vor
apuca până la meciul cu U Cluj vor primi abonamente provizorii. Vrem ca suporterii să vină în
număr cât mai mare, contează foarte mult pentru echipă. Din iarnă vom lua măsuri de
marketing pentru că am neglijat puţin acest sector până acum. Am primit asigurări din partea
patronului că vor rămâne aproximativ aceleaşi preţuri la bilete.”
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