
�Nu ?tiu dac? voi sta pe banc? ?i � campionat�

Scris de Vlad Dr?gan
Vineri, 01 Noiembrie 2013 11:19

<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/schumacher_constantin.jpg" alt="Constantin Schumacher " width="430"
/>O?elul a �vins cu 2-1 pe Corona Bra?ov la Gala?i ?i s-a calificat � sferturile de final? ale
Cupei Rom�iei la fotbal. Pe banca echipei noastre s-a aflat Constantin Schumacher,
tehnicianul forma?iei �satelit� fiind folosit ca interimar p�? la venirea unui nou antrenor, dup?
ce Ionu? Badea fost demis.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Tehnicianul de ocazie a
fost extrem de fericit � urma victoriei ob?inute, mai ales c? se afla la primul meci ca principal la
un asemenea nivel. El ?i-a felicitat echipa pentru d?ruire ?i a fost de p?rere c? se putea ob?ine
chiar o diferen?? mai mare pe tabel?. Referindu-se la viitor, Schumacher nu a ?tiut s? r?spund?
la �trebarea dac? se va afla pe banc? ?i la meciul de luni din campionat contra celor de la FC
Boto?ani, � condi?iile � care un nou tehnician este a?teptat la Gala?i zilele acestea.<br />De
partea cealalt?, antrenorul celor de la Corona Bra?ov, Ionel Gane, a declarat c? echipa sa a
fost dezavantajat? de arbitraj, de?i nici O?elul nu se poate considera mul?umit? din acest punct
de vedere.<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Constantin
Schumacher (interimar O?elul)</strong>: <em>�A fost primul meu meci la acest nivel. M?
bucur c? ace?ti b?ie?i minuna?i au reu?it s? joace astfel, puteam s? batem la o diferen?? ?i mai
mare. Vineri m? voi afla pe banc? ?i � liga a III-a, la meciul echipei secunde, ai c?rei juc?tori
m-au sus?inut azi, lucru pentru care le mul?umesc. Nu ?tiu dac? voi sta pe banc? ?i �
campionat luni, deocamdat? ?tiu doar c? voi face ?i m�ne antrenament cu prima echip?, � rest
nu e decizia mea Nu pot s? comentez arbitrajul. ?i la noi au fost ni?te faze la limit?. La golul lor
a fost un fault la faza premerg?toare ?i chiar ?i ofsaid din ce mi s-a spus.�</em><br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Ionel Gane (antrenor
Corona):</strong><em> "Finalul partidei a fost unul electrizant. Puteam s? egal?m spre sf�?itul
meciului, am presat foarte bine. Am avut penalty la Coman, am cerut explica?ii ?i arbitrul mi-a a
zis c? nu a fost bine pozi?ionat. El a iritat pe toat? lumea! Nu ?tiu cum se �t�pl?, pentru c? nu
v?d mereu lucrurile cele mai importante. A?tept?m s? se ia m?suri! Dac? noi coment?m, primim
etape de suspendare. B?ie?ii au �cercat, am dat o ?ans? unor juc?tori, pentru c? aceast?
competi?ie nu a fost o prioritate. Am l?sat acas? opt juc?tori, pentru c? avem un meci important
cu Steaua.�</em></p>
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