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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/stephane_tritz.jpg" alt="Stephane Tritz e otelar" width="430" />Serialul Tritz
s-a �cheiat cu bine pentru O?elul, c� ?i pentru fotbalist, dup? ce juc?torul francez a semnat
actele care-l aduc la Gala?i pentru un an ?i jum?tate! Trimis la plimbare din cauza impresarului
s?u, funda?ul dreapta a reconsiderat oferta clubului ro?-alb-albastru ?i s-a re�tors �
cantonamentul echipei noastre. De altfel, el a jucat deja � trei meciuri amicale, fiind apreciat de
staff-ul tehnic, c� ?i de suporterii care au urm?rit partidele O?elului.</p>      <p style="text-align:
justify;">Astfel, prin semnarea unui contract cu Tritz, O?elul �i acoper? gaura din banda
dreapt?, reu?ind s? parafeze oficial al patrulea transfer din aceast? iarn?. Conform presei
str?ine, urmeaz? s? se semneze miercuri cu Bocar Djumo, atacantul de la Inter Milano. <br
/>St�hane Tritz, care �pline?te 27 de ani luna aceasta, are 1,78m �?l?ime, o greutate de 76
de kg ?i este dreptaci. Funda?ul dreapta ?i-a �ceput cariera � 2003 � ora?ul natal la echipa
de tinere speran?e a celor de la Racing Club de Strasbourg. � doi ani a promovat la Strasbourg
B, un fel de O?elul II, �satelit� al primei echipe. A fost om de baz? p�? � 2008, timp � care a
jucat 70 de meciuri, marc�d ?i dou? goluri. � aceea?i perioad? a fost chemat de dou? ori �
na?ionala Under19 a Fran?ei, lucru deloc u?or, av�d � vedere importan?a pe care francezii o
dau reprezentativelor de tineret. Nu a mai f?cut trecerea la echipa mare a celor de la RC
Strasbourg, dearece aceasta avea s? intre � lichidare fiind retrogradat? � Liga a 4-a a Fran?ei.
� schimb s-a mutat � 2008 la Colmar � a treia lig? francez?, iar dup? numai 10 meciuri
disputate aici a fost observat ?i cump?rat de Rodez, din acela?i e?alon pentru care a evoluat �
34 de meciuri, din care 33 din postura de titular. Acest lucru l-a ridicat ?i mai mult, iar � 2010 a
urcat o divizie la Tours � al doilea e?alon francez. Aici a fost om de baz? � 75 de meciuri, p�?
� iulie 2013, c�d ?i-a �cheiat conturile cu forma?ia francez?. Era liber de contract din iulie anul
trecut, a?a c? vine gratis la O?elul. Conform site-ului de specialitate transfermarkt valoreaz?
500.000 de euro.<br />Tritz este genul de funda? lateral care urc? destul de des, furniz�d
centr?ri de calitate pentru coechipieri. ?uteaz? foarte bine c�d are ocazia ?i este un excelent
executant al loviturilor de la margine, arunc�d de cele mai multe ori mingea � careu, direct din
aut. Nu este de lep?dat nci pe faza de ap?rare, acolo unde nu � este team? s? intervin?
decisiv, de c�e ori este nevoie.</p>
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