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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Ewald
Lienen" src="images/front/conferinta_ewald_lienen.jpg" height="250" width="430" />Noul
antrenor al O?elului a vorbit despre primele impresii pe care i le-au l?sat Gala?iul, Rom�ia ?i
oamenii de aici. De asemenea, Ewald Lienen a explicat de ce a fost atras de O?elul, chiar dac?
nu cuno?tea prea bine Liga 1. Chiar ?i a?a germanul a demonstrat c? ?i-a urm?rit foarte atent
adversara de luni, p?r�d c? ?tie deja destule despre ACS Poli Timi?oara.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;"><strong>Ewald Lienen:</strong> <em>"Prima impresie la Gala?i e
foarte bun?. Am g?sit ni?te oameni competen?i aici, care �?eleg foarte bine fotbalul, iar eu
personal m? �?eleg foarte bine cu ei. Au fost mai mul?i factori care m-au adus aici: ?tiu c?
O?elul a� fost campioan? � urm? cu doi ani, au jucat � Champions League, mi-au prezentat
un plan pentru viitor, am privit meciul cu Boto?ani pe internet ?i mi-a pl?cut ce am v?zut �
repriza a doua. Ulterior i-am cunoscut pe oameni, am v?zut despre ce e vorba la acest club ?i
cred c? este o oportunitate pentru mine. � ?tiu pe Dorinel Munteanu chiar dac? nu ?in leg?tura
cu el, ne-am ?i �t�nit � Austria �tr-un stagiu de preg?tire A f?cut o treab? excep?ional? aici ?i
ma bucur c? pot s?-i urmez. Nu ?tiu mare lucru despre Liga 1. Am v?zut Steaua, Pandurii sau
pe Urziceni, � trecut, � cupele europene. Campionatul rom�esc nu este poate la nivelul celor
puternice, dar vorbim de un fotbal competitiv, un fotbal cu o calitate tehnic? bun?. Ave?i juc?tori
interesan?i aici, plus ce vine din str?inatate ?i �i place acest amestec. E frumoas? ?i tradi?ia
voastr? prin care echipe mai mici reu?esc s? c�tige campionatul ?i m? refer aici la CFR Cluj,
O?elul sau Unirea Urziceni. Clar ?inta O?elului este treimea superioar? a clasamentului. Vedem
de la meci la meci, � cunosc ?i eu pe fotbali?ti, �cerc?m s? ne �bun?t??im stilul. Vom avea o
pauz? dup? meciul cu Timi?oara ?i voi avea mai mult timp s? cunosc lotul. Obiectivul nostru
este s? practic?m un fotbal de calitate � primul r�d. Am v?zut meciul Timi?oarei de la Petrolul,
au scos un rezultat bun acolo, la o echipa puternic? a campionatului. Am v?zut o forma?ie
rapid?, bine organizat? ?i care joac? cu mult? pasiune, nu ne va fi deloc u?or. �totdeauna
trebuie s? �cerci s? c�tigi, �s? trebuie s? ?i po?i realiza asta, sunt ?i meciuri � care ai nevoie
de noroc. De exemplu Poli a avut noroc la Petrolul. Vom vedea cum decurge meciul de la
Timi?oara ?i la sf�?it vom spune dac? a fost sau nu � regul?. �tr-un anumit context ne
mul?umim ?i cu un egal, dar O?elul va depune un efort fantastic pentru a c�tiga acest
meci.�</em></p>
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