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width="430" />Fanii l-au votat pe Armando Cooper ca fiind cel mai bun juc?tor al O?elului �
turul de campionat. Rezultatele sondajului ini?iat de Dun?rea B?tr�? demonstreaz? clar c?
problemele de lot avute de echipa noastr? � primele 19 etape sunt c� se poate de reale, de
vreme ce pe primul loc se claseaz? un juc?tor care a debutat � tricoul ro?-alb-albastru abia �
octombrie, de?i campionatul �cepuse �c? din iulie!� �  <br />Juc?torul din Panama a fost
considerat cel mai bun juc?tor al turului de aproape un sfert dintre cei care au participat la
chestionarul de pe site-ul nostru. Astfel, 42 de persoane (24,9 % din total) consider? c?
Armando Cooper este cel mai bun fotbalist pentru O?elul dup? primele 19 etape, chiar dac? nu
a reu?it niciun gol � cele 9 meciuri de Liga I disputate.<br />Locul secund � acest top este
ocupat de feble?ea fanilor: Cristian S�ghi. G?l??eanul a primit 40 din cele 169 de voturi, adic?
un procent de 23,7%. <br />Urmeaz? �deaproape golgeterul brazilian Bernardo de Jesus
Henrique cu 21,9%. Locul 4 este o surpriz? fiind ocupat de Lauren?u Iorga, poate cel mai hulit
dintre o?elari � tur. El a c�tigat �crederea a 16% dintre suporteri. La distan?? mare e
capriciosul Marquinhos, care de?i e golgeter a primit doar 8,3% din voturi. Au mai punctat, dar
f?r? s? conteze foarte mult, Daniel Popescu (5 voturi), Gabriel Giurgiu ?i Sergiu Costin (cu 2
voturi fiecare). Surprinde negativ ?i faptul c? poate cel mai promi??tor transfer de anul trecut,
Victora? Astafei, nu a primit nici m?car un singur vot � acest sondaj! �<br />Poll-ul s-a
desf??urat � perioada 24 decembrie 2013 ?i 7 ianuarie 2014, iar la el au participat un num?r de
169 de persoane. �cep�d de ast?zi v? propunem un nou sondaj, <strong><em>�Ce post
trebuie �t?rit urgent la echip??�</em></strong> la care v? a?tept?m s? vota?i � num?r c�
mai mare. </p>
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