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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Ewald
Lienen" src="images/ewald.jpg" width="430" height="250" /><span style="color:
#ff0000;"><strong>UPDATE:</strong></span> E oficial! O?elul are primul antrenor str?in din
istorie. Narcis R?ducan l-a convins pe reputatul Ewald Lienen s? semneze un contract pe 3 ani
cu O?elul.<br /><strong>Narcis R?ducan:</strong> <em>"Lienen a semnat pe trei ani. Nu
schimb?m obiectivul, care r?m�e clasarea cel pu?in pe locul 7. Are un CV impresionant. M-a
bucurat faptul c? a preluat Panionios c�d era � impas � Grecia ?i a dus-o � UEFA Europa
League.�</em></p>      <p style="text-align: justify;">Numele misteriosului antrenor str?in care
urma s? vin? la Gala?i a fost � sf�?it deconspirat. Este vorba despre germanul Ewald Lienen
care are un CV impresionant, dup? cum precizase ?i directorul general Narcis R?ducan �
cursul zilei de azi. El a sosit deja la Bucure?ti, unde a fost �t�pinat de conducerea clubului, iar
dac? totul este � regul? va semna tot ast?zi cu O?elul.</p>  <p style="text-align: justify;">Ewald
Lienen are 59 de ani ?i a jucat fotbal pentru echipele germane Arminia Bielefeld, Borussia
M�chengladbach ?i MSV Duisburg. A avut o carier? bogat? juc�d nu mai pu?in de 551 de
meciuri � care a reu?it 95 de goluri. Tot ca fotbalist a suferit o accidentare absolut �grozitoare,
pe care cei mai tari de stomac o pot c?uta pe internet. <br />� 1989 ?i-a �ceput cariera de
antrenor la echipa a doua a celor de la MSV Duisburg. Au urmat patru ani petrecu?i aici, iar
apoi a primit o ?ans? ?i la forma?ia mare care se afla � Bundesliga la acel moment. Dup? un
prim sezon bun, �cheiat lejer la mijocul clasamentului, a fost concediat pe finalul anului 1994 ?i
a trebuit s? accepte un post de secund al lui Jupp Heynckes (Tudore ai fost pe-aproape) la CD
Tenerife � Spania. � 1997 a revenit � germania natal?, ca principal la Hansa Rostock, unde a
reu?it un nesperat loc 6 � Bundesliga. La fel cum a p??it �s? ?i la Duisburg, urm?torul sezon
nu a mai fost la fel de reu?it, iar echipa s-a zb?tut � zona retrograd?rii salv�du-se miraculos
abia dup? demiterea lui Lienen � 1999. Tehnicianul nu a r?mas f?r? angajament �s? fiind
�rolat de FC Koln, fosta forma?ie a lui Dorinel Munteanu, cu care a reu?it s? promoveze �
Bundesliga, a terminat apoi pe locul 10, pentru a retrograda � cel de-al treilea s?u sezon acolo.
S-a �tors la Tenerife de data asta ca principal, cu scopul de a promova din nou � Primera
Division, numai c? a fost demis la doar 6 luni de la instalare. A salvat apoi pe Borussia
M�chengladbach de la retrogradare � 2003, dar a fost concediat � acela?i an pentru rezultate
nefaste � debutul noului sezon. Dup? 6 luni a continuat �s? � Bundesliga la Hannover 96 pe
care a salvat-o de la retrogradare � 2004. A urmat un loc 10 � sezonul urm?tor, pentru ca
traseul deja cunoscut al lui Lienen s? prind? din nou contur: a fost concediat � 2005 dup? un
�ceput foarte slab � cel de-al treilea s?u sezon la echip?!<br />Dup? o perioad? de pauz? a
fost nevoit s? plece din nou peste hotare, ajung�d la Panionios, cu care a ocupat locul 5 �
prima lig? elen? � dou? sezoane consecutive, acest lucru aduc�du-i ?i o calificare � Cupa
UEFA. ?i-a reziliat contractul de comun acord cu grecii dup? ce secundul i-a fost concediat ?i a
plecat � 2009 la Anorthosis Famagusta. Dup? un an � Cipru a revenit acas? ?i a antrenat pe
TSV 1860 Munchen, iar apoi a revenit � Grecia, dar de data asta la prestigioasa Olympiacos
Pireu. Dup? numai dou? luni a fost demis ca urmare a elimin?rii din Europa League. Anul 2010
l-a g?sit la Arminia Bielefeld cu care a retrogradat � a treia lig? german? � 2011. � 2012 s-a
�tors � Grecia, la AEK Atena, echip? cu mari probleme financiare. � ciuda faptului c? a reu?it
c�eva rezultate nea?teptate, iar fotbalul practicat de echipa sa era unul de calitate, a fost
concediat � aprilie 2013, iar de atunci nu a mai antrenat.<br />Dac? va semna cu O?elul va
deveni primul tehnician str?in din istoria echipei noastre, c� ?i primul antrenor de Bundesliga
care vine � Liga I!<br />Dup? cum pute?i vedea ?i � prezentarea de mai sus, Ewald Lienen
este un tehnician cu experien?? enorm?, antren�d de peste 20 de ani la nivel �alt, at� �
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Bundesliga, c� ?i la echipe de top din afara Germaniei. Av�d � vedere istoricul s?u, pare
tehnicianul perfect pentru a scoate o echip? din situa?ii grele, mai ales c? O?elul nu
traverseaz? deloc cea mai bun? perioad? a sa, afl�du-se � zona retrograd?rii. Tehnicianul
care va �plini 60 de ani luna aceasta are un procentaj de 36,48% meciuri c�tigate ca antrenor
principal, � timp ce egalurile se situeaz? la 24,18%, iar �fr�gerile la 39,34%. Ewald Lienen
este un antrenor mai clasic, ce prefer? de obicei un sistem 4-4-2.</p>
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