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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/abder_ramdane.jpg" alt="Lienen (dreapta) a fost egalul lui Marcelo Lippi"
width="430" />� cel de al cincilea meci disputat pe anul 2014 de c?tre O?elul, g?l??enii au
terminat la egalitate, scor 1-1, partida cu FC Guangzhou Evergrande din China, ultima
c�tig?toare a Ligii Campionilor Asiei. Echipa noastr? r?m�e astfel ne�vins? � partidele de
verificare din Spania. Jocul amical s-a desf??urat pe Estadio San Pedro, din localitatea cu
acela?i nume, pe un teren �bibat cu ap? din cauza ploii toren?iale de la ora meciului.</p>     
<p style="text-align: justify;"><strong>O?elul a jucat � formula:</strong> Simaitis (57�
Abraham) � Marus, Mi?el?ricu, Sipovic (78� Moglan), Ilie � Fillip (84� Miron), Milea,
Ad?sc?li?ei (46� Bocar Djumo) � Gavril? (73� Pung?), Sevillano (55� Henrique),
B?jenaru.</p>  <p style="text-align: justify;">Dup? cum se poate vedea, antrenorul Ewald
Lienen a fost nevoit s? dea o ?ans? rezervelor ?i tinerilor din echip?, dup? ce titularii au dus
greul la victoria cu 2-0 � fa?a Legiei Var?ovia de acum dou? zile. Acest lucru, c� ?i terenul
foarte greu, ?i-au pus amprenta pe evolu?ia forma?iei noastre. Chiar ?i a?a, O?elul a fost
echipa mai bun? ?i putea c�tiga meciul, dac? nu ar fi ratat c�eva situa?ii cu adev?rat
rarisime.<br />Dup? un �ceput echilibrat, chinezii au deschis scorul � minutul 20 � urma unui
?ut din interiorul careului. O?elarii au dat imediat semne de revenire, iar Sevillano putea aduce
egalarea peste numai dou? minute. Argentinanul a sc?pat singur cu portarul advers, dar a
preferat s? �cerce o �sc?ri??�, care s-a dovedit prad? u?oar? pentru goalkeeperul asiatic.
Dup? un ?ut al lui Milea peste din pozi?ie bun?, a ie?it la ramp? Bogdan Gavril? care a
ridiculizat �treaga defensiv? a chinezilor, reu?ind mai multe driblinguri � serie, dar finalizarea a
fost exact ca cea a lui Sevillano de mai devreme, iar portarul chinez s-a eviden?iat din nou. �
minutul 43, O?elul a ob?inut totu?i egalarea mult dorit?: Sipovic a fost luat pe sus � careul
advers, iar penalty-ul rezultat a fost executat cu siguran?? de Gavril? care ?i-a sp?lat astfel
p?catele.<br />� repriza a doua au avut loc destule schimb?ri, Lienen merg�d pe m�a tinerilor,
de-a lungul mitanului intr�d fotbali?ti precum Abraham, Moglan, Miron, Pung?, juc?tori care
rareori au ?ansa s? prind? prima ecjip?. De asemenea, terenul a devenit tot mai greu din cauza
ploii care a c?zut constant. Cu toate acestea, O?elul a fost echipa mai periculoas?, Bocar
Djumo ie?ind � eviden?? cu dou? execu?ii care l-au pus la �cercare pe portarul chinez. ?i c?
tot vorbim de goalkeeperul asiatic, acesta poate fi considerat omul meciului, dup? ce a scos ?i
?uturile lui Henrique sau B?jenaru, dar mai ales la acesta din urm? c�d a respins � bara
lateral?! �<br />S-a terminat 1-1, rezultat notabil deoarece echipa noastr? r?m�e ne�vins? �
2014 ?i mai ales dac? ne uit?m pe echipa cu care am �cheiat meciul. <br /><span
style="text-decoration: underline;"><strong></strong></span></p>  <p style="text-align:
justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Conform site-ului oficial al
competi?iei amicale din Marbella, urm?toarea partid? de verificare se va disputa mar?i, 11
februarie 2014, contra celor de la Benfica Luanda din Angola, dar se a?teapt? confirmarea
dinspre partea g?l??ean?, deoarece meciul respectiv nu era � programul ini?ial al O?elului din
Spania.</strong></span></p>
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