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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Ewald Lienen
e optimist in privinta Otelului" src="images/front/ewald__lienen.jpg" height="250" width="430"
/>Noul antrenor al O?elului, Ewald Lienen, a vorbit pentru Via?a Liber? ?i ?i-a ar?tat o parte din
filosofia care-l caracterizeaz?. Primul tehnician str?in din istoria echipei g?l??ene spune c?
partea financiar? nu este mereu singura cale c?tre reu?it? ?i a exemplificat prin felul � care a
dus-o � cupele europene pe Panionios din Grecia, de?i clubul respectiv avea o situa?ie
financiar? precar?. �</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Germanul este de p?rere c?
Liga I este un campionat echilibrat � care oricine poate bate pe oricine ?i spune c? va lucra din
greu la mentalitatea de �ving?tori a juc?torilor. Lienen a mai explicat c? fotbali?tii pe care �
conduce sufer? de lips? de �credere, nu de valoare, av�d � vedere c? are � lot 10 juc?tori
care au evoluat � cea mai prestigioas? competi?ie fotbalisitc? intercluburi de pe mapamond �
Liga Campionilor.<br />La final, noul antrenor a afirmat c? a ales Gala?iul, deoarece crede c?
echipa are poten?ial ?i are �credere � proiectul care i-a fost prezentat de c?tre directorul
general Narcis R?ducan ?i patronul Dan Grigore Adamescu. �<br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Ewald Lienen:</strong><em> �C�d m-am dus la Panionios,
clubul era �tr-o situa?ie critic?, f?r? bani ?i f?r? rezultate. Banii nu reprezint? totul � fotbal, de?i
cu ei faci transferuri. Nici la Panionios n-aveam bani, dar cu for?a grupului, cu mobilizarea
tuturor celor din club,� am reu?it s? ne clas?m de dou? ori la r�d pe locul cinci, o performan??
foarte mare pentru acel club. Nu e foarte important ce nume au juc?torii, conteaz? c�
munce?te fiecare. E un nivel destul de echilibrat � Liga I din c�e am v?zut. � afar? de primele
trei echipe, toate celelalte sunt apropiate valoric ?i orice forma?ie o poate �vinge pe cealalt?.
Ca antrenor �i dore?ti s? c�tigi toate partidele, chiar dac? nu-i posibil. Cel mai important este
s? muncim bine, s? avem mentalitatea potrivit?. Succes ai atunci c�d �i propui s? munce?ti �
fiecare zi pentru a-l ob?ine. Trebuie s? muncim mult, dar cu pl?cere. Din c�e ?tiu, cel pu?in
zece juc?tori din echipa care a jucat � Liga Campionilor se afl? �c? aici, a?a c? nu poate fi
vorba de lips? de valoare, ci doar de lips? de �credere � reu?it?. Cel mai important pentru
mine � alegerea f?cut? a fost c? am v?zut echipa ?i poten?ialul s?u, plus discu?iile cu Narcis
R?ducan ?i Dan Adamescu care mi-au dat �credere c? se poate face
performan??.�</em></p>
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