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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Editare
Marius Cernat" src="images/statistica19etape.jpg" height="250" width="430" />Prima parte a
campionatului s-a �cheiat, iar Dun?rea B?tr�? �cearc? s? v? ofere c�eva date mai importante
cu privire la primele 19 etape disputate de echipa noastr?. Infografia realizat? de colegul Marius
Cernat cuprinde 10 capitole, care explic?, � mare, dec?derea O?elului din acest sezon.</p>   
<br />  <p style="text-align: justify;">Forma?ia noastr? a �cheiat turul prelungit pe <strong>locul
14</strong>, exact deasupra pozi?iilor retrogradabile, loc pe care va stagna p�? � februare
2014, la reluarea campionatului! Mai mult, forma?ia noastr? se afl? la egalitate cu locul 15,
retrogradabil, ocupat de Viitorul Constan?a, ro?-alb-alba?trii av�d un golaveraj ceva mai bun,
dar trebuie precizat c? la finalul sezonului doar meciurile directe conteaz? � caz de egalitate la
puncte! Dac? studiem evolu?ia � clasament, nu putem trece peste faptul c? � etapa a doua,
echipa noastr? era pe prima pozi?ie, ajung�d s? se zbat? � �zona fierbinte� a clasamentului
dup? ce a reu?it contraperforman?a de a nu c�tiga nicio partid? timp de <strong>7 etape
consecutive</strong>!� � total, O?elul a suferit deja <strong>11 �fr�geri</strong>, fiind
dep??it? doar de Corona Bra?ov la acest capitol negativ. � plus, forma?ia de la Dun?re are a
doua cea mai slab? ap?rare din Liga I cu nu mai pu?in de <strong>35 de goluri
primite</strong>, �registr�d c�eva rezultate extrem de ru?inoase. A fost un 0-4 pe propriul
teren cu Astra Giurgiu, un <strong>2-7 istoric � deplasare la CFR Cluj</strong>, iar � minutul
40 al partidei cu Viitorul Constan?a forma?ia noastr? era condus? cu 4-0 de o echip? care
marcase doar 6 goluri � primele 15 etape!!! � atac lucrurile stau mai normal, O?elul av�d o
ofensiv? de locul 10, la egalitate cu FC Vaslui. <br />?i c? tot ne-am referit la posturi, echipa
noastr? a folosit <strong>3 portari, 9 funda?i, 13 mijloca?i ?i 3 atacan?i</strong> � aceast?
prim? parte a sezonului 2013-2014. Dintre ace?tia 7 juc?tori au sub 23 de ani, 12 se situeaz? �
intervalul 23-30 de ani, iar <strong>9 au peste 30 de ani</strong>, ceea ce ne demonstreaz?
(m?car pe foaie) c? avem o echip? matur?� Din lot fac parte <strong>11 g?l??eni</strong>,
al?i 10 rom�i din alte ora?e, plus 7 juc?tori str?ini dintre care 2 vorbitori de spaniol? (Cooper ?i
Sevillano) ?i 3 de portughez? (Henrique, Antunes, Marquinhos), � timp ce bosniacul Enes
Sipovic se descurc? foarte bine � limba rom�?, ceea ce ajut? ca la O?elul s? nu fie un
adev?rat Turn Babel. <br />A?adar, � primele 19 etape au fost folosi?i nu mai pu?in de
<strong>28 de fotbali?ti</strong>, fapt care relev? din prima de ce jocul echipei nu se
omogenizeaz?, fiind clar c? s-au �cercat solu?ii peste solu?ii ?i mai nimeni nu s-a putut
considera titular pe post. Din ace?ti 28, doi nu mai fac parte din lot, Ionu? Neagu fiind v�dut la
Steaua, � timp ce Gabriel Paraschiv a cerut rezilierea contractului. Cel mai folosit juc?tor a fost
<strong>Cristian S�ghi cu 1617 minute</strong>, urmat de Daniel Popescu (1485�) ?i Gabriel
Giurgiu (1462�). Au mai dep??it mia de minute � primele 19 etape ?i Marquinhos (1411�),
Lauren?iu Iorga cu 1397 de minute, Cristian Br?ne? (1056�) ?i Sergiu Costin (1028�). Iat? ?i
primul 11 al celor mai folosi?i juc?tori: <strong>Br?ne? � Antunes, Costin, S�ghi, Popescu �
Giurgiu, Filip � Marquinhos, B?jenaru, Iorga � Henrique</strong>. La polul opus s-au situat
tinerii echipei: Marus � 3 minute, Ad?sc?li?ei (58�) sau Tudorie (66�), cu men?iunea c?
ultimul a reu?it un gol! Clar <strong>una din</strong> <strong>marile dezam?giri este Diego
Sevillano</strong> cu doar 49 de minute jucate, argentinianul nereu?ind deloc s? se integreze,
� timp ce revenirea anului � apar?ine lui Zaharia care a marcat un gol (victorios chiar!) la prima
apari?ie oficial? � tricoul ro?-alb-albastru! <br /><strong>Golgeterii</strong> echipei sunt
brazilienii <strong>Henrique ?i Marquinhos</strong>, cu c�e 5 goluri marcate, cu men?iunea
c? micu?ul mijloca? a �scris o singur? dat? din ac?iune ?i de 4 ori din penalty. Mai grav este c?
cei doi au �scris jum?tate din golurile O?elului, � rest doar Astafei mai av�d dou? goluri, iar
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al?i 8 juc?tori c�e unul, echipa noastr? beneficiind ?i de un autogol al adversarilor de la Viitorul
Constan?a. Un num?r de 12 din golurile marcate au fost �scrise acas?, � timp ce restul de 9
s-au marcat � deplasare. ?i pentru c? tot vorbim de deplas?ri trebuie s? scoatem � fa?? ?i
bilan?ul absolut dezastruos din postur? de oaspe?i: <strong>1 victorie, 1 egal ?i 7
�fr�geri,</strong> echipa noastr? fiind pe 16 din acest punct de vedere. De altfel,
<strong>ultima victorie afar? a fost reu?it? acum 5 luni</strong>, � iulie, � timp ce ultimul egal
pe teren str?in dateaz? din 23 septembrie, 1-1 la Chiajna! <br />Prima repriz? este un adev?rat
chin pentru fanii ro?-alb-alba?tri, <strong>O?elul marc�d doar 4 goluri � primele 45 de
minute</strong> ale primelor 19 etape! Fazele fixe r?m� specialitatea g?l??enilor, care au
marcat 8 goluri � acest mod ?i au primit doar 6 din cornere, penalty-uri sau lovituri libere. Din
p?cate, restul de 29 de goluri au fost primite din ac?iune, � timp ce ai no?tri au reu?it doar de
13 ori ac?iuni cursive finalizate � plasa adversarilor.<br />Trec�d la graficul de analiz? al
posturilor, putem vedea cu ochiul liber c? locul de <strong>funda? dreapta</strong> ?i cel de
<strong>mijloca? central</strong> au creat cele mai mari probleme. Nu mai pu?in de 6 juc?tori
au fost �cerca?i � acele zone, fiind folosite ?i multe improviza?ii mai ales pe banda dreapt? a
ap?r?rii, acolo unde au fost �cercate 6 solu?ii, de?i doar 3 juc?tori sunt de meserie laterali
dreapta. <br />Dac? � anul c�d s-a luat campionatul am folosit un singur portar p�? aproape
de final, cifrele de azi arat? debandada de pe linia por?ii g?l??ene. Dup? �dep?rtarea
campionului Branko Grahovac au fost �cercate 3 solu?ii pe post, toate dovedindu-se la ani
lumin? dep?rtare de portarul bosniac. Cristian Br?ne? a evoluat cel mai mult, � 12 partide,
primind gol � 10 dintre acestea, cu men?iunea c? la meciul cu Dinamo a fost eliminat ?i nu a
primit el golurile, dar vina � apar?ine � mare m?sur?! <strong>Ionu? Bo?neag� a reu?it
�performan?a� de a �casa 15 goluri � doar 384 de minute</strong> jucate(!?). Asta
�seamn? un gol primit la fiecare 26 de minute jucate sau trei goluri pe meci ?i aproape la fel de
multe goluri �casate ca Br?ne?, de?i nu a jucat nici jum?tate din c� jucase primul. Tadas
Simaitis a primit doar 4 goluri, dar toate acestea au fost decisive, O?elul nereu?ind nicio victorie
� 3 meciuri cu lituanianul � postura de goalkeeper titular. <br />Conform graficului ata?at,
O?elul are probleme � toate compartimentele, dar � special pe posturile de<strong> portar,
funda? dreapta, ap?r?tor st�ga, mijloca? st�ga ?i mijloca? central ofensiv</strong>. De
asemenea, nu ne putem considera acoperi?i nici � atac, cel pu?in din punct de vedere
numeric, mai ales dac? neam?ul Lienen va �cerca s? for?eze cu 4-4-2-ul pe care l-a
implementat pe la mai toate echipele unde a antrenat. Singurul post unde putem considera c?
st?m bine, este cel de arip? dreapta, acolo unde pot fi folosi?i at� Marquinhos, c� ?i Astafei
sau Iorga, adic? unii dintre cei mai importan?i juc?tori ai echipei.<br />?i pentru c? tot am
amintit de antrenor, trebuie precizat c? O?elul a avut <strong>3 tehnicieni pe banc? � doar 19
etape</strong>, un nou lucru cu care nu prea suntem obi?nui?i. Ionu? Badea a reu?it 11 puncte
� 12 meciuri, el fiind dat afar? din cauza acestor rezultate ?i �locuit cu neam?ul Ewald Lienen
care a adus doar 4 puncte � 6 etape. Interimatul dintre cei doi a fost asigurat de Constantin
Schumacher care are procentaj de 100% reu?ind 3 puncte � singurul meci de Liga 1 la care a
stat pe banca O?elului!<br />S? �cheiem cu fair-play, mai exact cu clasamentul cartona?elor
�casate, acolo unde O?elul se situeaz? pe locul 12 cu 50 de galbene ?i 4 ro?ii. <strong>Cel
mai indisciplinat juc?tor este portarul Cristian Br?ne?</strong> care a stat 3 etape pe bar?
av�d un cartona? ro?u primit direct ?i �c? 4 galbene! Elimin?ri au mai �casat ?i cei mai
experimenta?i juc?tori ai lotului: Gabriel Paraschiv, Sergiu Costin ?i Gabriel Giurgiu, etapele
7-10 fiind dezastruoase din acest punct de vedere. � urmeaz? brazilianul Marquinhos cu 6
avertisemnete �casate, multe dintre ele pentru comentarii inutile sau simul?ri. Apoi � avem pe
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Victora? Astafei cu 5 cartona?e galbene, � timp ce Milea, Cooper ?i Giurgiu au stat deja o
etap? fiind suspenda?i pentru 4 avertismente primite. <br />Mai jos pute?i vedea infografia �
m?rime natural?. Voi ce p?rere ave?i? Ce posturi ar trebui acoperite pentru ca O?elul s? se
poat? salva de la retrogradare?</p>  <p><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
alt="INFOGRAFIE de Marius Cernat" src="images/info%20tur.jpg" height="566" width="800"
/></p>
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