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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 continu? seria meciurilor
f?r? victorie, iar pericolul retrograd?rii pare tot mai mare. � aceast? sear? putem vorbi �s? ?i
de ghinion, ro?-alb-alba?trii fiind egala?i � minutul 90, dup? ce rataser? � prealabil c�eva
ocazii monumentale. Cu toate acestea, nu doar soarta ne-a fost potrivnic?, ci ?i gre?elile � lan?
ale fotbali?tilor no?tri, de la faza fatidic? din ultimul minut. De?i rezultatele sunt absolut
dezastruoase, antrenorul Ionu? Badea nu ia � calcul demisia, de?i �treg stadionul i-a cerut
acest lucru la finalul meciului�</p>      <p style="text-align: justify;"><strong>Ionu?
Badea:</strong> <em>�A fost o partid? care, � multe momente, ne-a fost la �dem�?. Bagajul
de �credere, luat la pauz?, n-a ?inut foarte mult. A fost un deficit pe care l-am �registrat pe
final, au fost ni?te momente care n-au fost gestionate cum trebuie ?i astea ne-au costat. Urma
s? fie un reviriment pentru noi, toate lucrurile au fost g�dite astfel, dar am fost egala?i � ultimul
minut, dup? ce am avut ocazii de a �chide meciul. A fost ?i o team? de reu?it? la unii, o team?
de a nu gre?i la al?ii. Este un moment dificil, sper?m s?-l gestion?m bine ?i s? reu?im din nou
s? acumul?m puncte. Ne-ar fi trebuit o serie de rezultate bune ca s? reu?im s? plec?m mai
departe cu g�direa la obiective mai �dr?zne?e. E normal ca publicul s? fie nemul?umit pentru
c? nu sunt rezultate, dar noi muncim foarte mult, g�dim lucrurile pe care le facem, punem
suflet. Din p?cate nu avem rezultate, este ?i o nemul?umire a noastr? nu numai a publicului.
Jocul nu pot s? spun c? a fost unul r?u, dar din p?cate nu am c�tigat, Nu mi-e team? c? voi fi
dat afar?, dac? �i era team? nu m? apucam de meseria asta. Fire?te c? va exista o analiz?,
deciziile sunt �totdeauna luate la nivel de conducere, iar � urma analizei vom vedea ce se
�t�pl?.�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Cristian Dulca (antrenor Gaz
Metan):</strong> "<em>Sunt mul?umit c? nu am pierdut, venind dup? o serie foarte bun?. E al
nou?lea meci � care nu pierdem, dac? � punem ?i pe cel din Cup?. E important c? am luat un
punct, ceea ce ne d? lini?tea pentru a preg?ti meciul cu Piatra Neam?, care va fi extrem de
greu. Au fost dou? reprize cu ocazii la ambele por?i. Am dominat primele 15 minute, apoi am
f?cut gre?eli individuale ?i au venit ocaziile ?i golul lor. Am marcat dup? o faz? fix?. Av�du-l pe
Markovic, exers?m foarte mult fazele fixe. Secretul cred c? sunt fotbali?tii. Au reu?it s?
dep??easc? momentul celor trei etape � care am pierdut ?i s-a format un grup. P�? la urm?,
atitudinea lor ne face s? fim �ving?tori sau s? pierdem."</em></p>
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