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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/goicoech.jpg" alt="Goicoechea a aparat un penalty contra lui Lyubimets"
width="430" />Directorul general Narcis R?ducan este extrem de mul?umit de felul � care se
preg?te?te noua achizi?ie a clubului ?i anume portarul Mauro Goicoechea. Pre?edintele spune
c? este fericit c? l-a putut convinge pe uruguayanul, care are � CV ?i AS Roma, s? vin? la
O?elul. R?ducan crede c? Goicoechea este un adev?rat c�tig pentru echip?, el fiind l?udat ?i
de Bogdan Lobon?, portarul na?ionalei Rom�iei ?i fost coleg cu uruguayanul la Roma.</p>   
<br />  <p style="text-align: justify;">Mauro Goicoechea a semnat un contract pe doi ani ?i
jum?tate cu O?elul, conform site-ului oficial al clubului, el f?c�du-se deja remarcat � primul joc,
c�d a parat un penalty!<br />Mauro Daniel Goicoechea Furia are 25 de ani ?i a mai ajucat
pentru Danubio ?i AS Roma. � plus, pe c�d era mai t�?r, a fost convocat � na?ionalele U17 ?i
U20 ale Uruguayului. � sezonul 2011-2012 a avut o medie de sub un gol per meci ?i o serie de
383 de minute f?r? gol primit, care l-au adus � aten?ia antrenorului Zdenek Zeman, iar �
2012-2013 a fost luat sub form? de �prumut la AS Roma, � Serie A din Italia!! A prins 15
meciuri � campionat, � care a primit 26 de goluri, o medie de aproape dou? goluri pe meci.
Portarul de 1,85m, n?scut la Montevideo, are ?i cet??enie spaniol?, lucru foarte folositor � ziua
de azi, deoarece nu ocup? un loc de extracomunitar � echip?.<br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong> <em>�Am semnat cu Mauro
Goicoechea. Suntem bucuro?i c? am reu?it s?-l determin?m s? vin? la noi. A avut dreptate
Lobon?, e un portar de calitate, mai ales din ceea ce am v?zut la primele antrenamente. A avut
o reac?ie extraordinar?, este dornic s? se preg?teasc? ?i este un c�tig pentru
echip?!�</em></p>
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