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<p style="text-align: justify;" /><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Ionut Badea
" src="images/front/badea_ion.jpg" height="250" width="430" />O?elul a pierdut cu 2-1 pe teren
propriu, � fa?a lui Dinamo ?i s-a apropiat periculos de locurile retrogradabile. Conducerea
administrativ? ?i cea tehnic? au acuzat � termeni duri arbitrajul lui Teodor Cr?ciunescu,
consider�d c? acesta a viciat rezultatul final al partidei. Iat? cele mai importante declara?ii:  <br
/><strong>Ionu? Badea:</strong> <em>�Sunt dezam?git. Sunt dou? situa?ii distincte, prima e
ceea ce ar?t?m � teren ?i autocontrolul nostru. O alta e legat? de faza penalty-ului. E un
moment important al jocului. Adversarii n-au reu?it prea multe � prima repriz?. Din p?cate, a
venit acel moment, eu consider c? e viciere de rezultat, faultul a fost � afara careului. Apoi
situa?ia confuz?, cu eliminarea. Se �t�pl? astfel de momente �tre b?rba?ii din teren.
Autocontrolul lui Br?ne? n-a fost cel care trebuie, dar momentul a fost generat de eroarea
arbitrului. P�? la momentul respectiv lucrurile mergeau �tr-o singur? direc?ie. Ce am spus
n-are leg?tur? cu meritele lui Dinamo. Le urez succes mai departe. Noi suntem o echip? �
construc?ie, care �cearc? s? c�tige pe teren cu foarte mult? munc?."</em></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong> <em>"Am f?cut un meci foarte
bun, am avut atitudine, dar neaten?ia a f?cut s? pierdem. Totu?i, nimeni nu m? poate convinge
c? infrac?iunea de la penalty a fost � careu. E adev?rat, Br?ne? a �jurat, dar nu po?i s? � dai
cartona? ro?u c�d ai luat o decizie la limit? � urm? cu pu?in? vreme. Nu po?i s? distrugi �
dou? minute munca unei �tregi echipe. A fost o gre?eal? grav? de arbitraj. Este o diferen??
mic? � clasament �tre locurile 4-5 ?i 13-14. Dou? �fr�geri te pot arunca � partea de jos a
clasamentului, a?a cum dou? victorii te ?in �tre primele echipe. Azi juc?torii au ar?tat atitudine
?i motiva?ie, dar din p?cate ele au fost dublate de gre?eli de arbitraj ?i pierderea concentr?rii
dup? aceea."</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Dorin Rotariu (juc?tor
Dinamo):</strong> <em>�Conteaz? foarte mult cele trei puncte pe care le-am c�tigat, pentru
c? este prima victorie din deplasare, din actualul sezon. Este important c? Mister este aproape
de noi, vorbe?te cu noi indiferent dac? e?ti titular sau nu, a?a cum a f?cut-o ?i cu mine. Este un
risc s? joci din primul minut cu un pu?ti de 18 ani �tr-un meci cu o asemenea presiune, dar eu
� mul?umesc pentru �credere. N-a fost nimic special la gol. A?a mi-a venit pe moment, totul
s-a petrecut �tr-o frac?iune de secund?. La antrenamente, cu c� e?ti mai concentrat, cu at�
�i dezvol?i calit??ile motrice.�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Flavius
Stoican (antrenor Dinamo)</strong>:<em> �Sunt foarte bucuros, dar, � primul r�d, trebuie s?
felicit juc?torii pentru d?rurire ?i atitudine. Chiar dac? am fost condu?i, am dat dovad? de
maturitate ?i am demonstrat c? putem reveni indiferent cine ne conduce. A fost o prim? repriz?
� care nici n-am dominat, dar nici n-am fost domina?i ?i � care am primit un gol pe o gre?eal?
a noastr?. La pauz?, le-am spus c? scorul este egal, 0-0, ?i c? este imposibil s? nu marc?m
dac? ne vedem de treaba noastr?. A fost decizia mea de a-l utiliza pe Luchin ca funda?
dreapta, mai ales c? pe acea parte era Iorga, un fotbalist foarte bun, dar Luchin n-a prins o zi
bun? ?i am decis s?-l �locuiesc la pauz?.�</em></p>
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