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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/feminin_otelul_galati.jpg" alt="Otelul vrea sa ajunga in Superliga pe viitor"
width="430" />Varianta feminin? a O?elului se preg?te?te pentru realuarea campionatului �
Liga a II-a. De?i este nou-�fiin?at? ?i la prima participare �tr-un campionat, forma?ia de fete
se afl? pe locul 2 � Seria Sud din al doilea e?alon. Mai mult, juc?toarele antrenorului Ion
Morohai s-au calificat � faza a doua a Cupei Rom�iei unde vor �t�ni o forma?ie din prima
divizie - Fair-Play Bucure?ti!</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">?i c? tot vorbeam de
Superliga feminin?, trebuie precizat c? visul conducerii este ca fetele de la Dun?re s? ajung? �
primul e?alon c� mai cur�d. De altfel, echipa feminin? a clubului O?elul a jucat un amical
contra celor de la CS Navobi Ia?i. Fetele Gala?iului au dat o replic? pe m?sur? forma?iei de
prim? lig? ?i au fost egalate cu greu pe final (1-1), dup? ce au irosit ?i un penalty. Meciul s-a
disputat pe Stadionul �Siderurgistul�, iar golul echipei noastre a fost marcat de Georgiana
Stratu, cu un ?ut senza?ional din afara careului. Antrenorul Ion Morohai a folosit urm?torul
unsprezece: <strong>Ramona Baciu - Irina Ivan, Georgiana Vasile, Viorica Vasile, Elena Ivan,
Carmen Ciobanu, Daniela Radu, Monica Ben?oiu, Nicoleta Chiril?, Aurelia Harabagiu,
Georgiana Stratu</strong>. Pe parcurs au mai intrat: Alina Miric?, Alexandra Ivan, Elena
Dragomir ?i Andreea Vi?an.� �<br />Chiar dac? nu vor reu?i anul acesta promovarea, cei din
conducere preg?tesc terenul pentru viitor. A?adar, O?elul a transferat � aceast? iarn? o
juc?toare de mare valoare de la CSS T�govi?te, dovedind c? Remus Pascu ?i compania au
planuri mari la acest nivel. Georgiana Vasile, cea care a jucat � dese r�duri pentru na?ionala
Under19 a Rom�iei, era cea mai valoroas? component? a clubului sportiv ?colar d�bovi?ean,
fiind � aten?ia mai multor echipe din Supelig?! Ea a fost atras? de condi?iile destul de bune pe
care le ofer? sec?ia de fotbal feminin a Gala?iului la aceast? or?. De asemenea, echipa
ro?-alb-albastr? are deja � componen?? o juc?toare de echip? na?ional?, Loredana Nica, care
a debutat deja la prima reprezentativ?, chiar dac? joac? � Liga a II-a a fotbalului feminin
rom�esc! <br />Echipa de fete va relua meciurile oficiale din cadrul ligii secunde pe 9 martie,
c�d va �t�ni la Gala?i chiar liderul seriei - Universitatea Alexandria. FC O?elul, varianta
feminin?, a terminat prima parte a campionatului e?alonului secund pe locul doi. Echipa noastr?
are 9 puncte, 14 goluri marcate ?i 28 primite. De asemenea, la prima participare din istorie �
Cupa Rom�iei, fetele de la O?elul au reu?it performan?a de a se califica � Faza a II-a a
competi?iei, acolo unde vor �t�ni o echip? de prim e?alon, mai exact pe AFC Fair-Play
Bucure?ti, cu care vor juca la Gala?i pe 30 aprilie.<br />P�? atunci �s?, de �M?r?i?or� vom
avea parte de un meci demonstrativ inedit �tre o selec?ionat? a jurnali?tilor g?l??eni ?i echipa
de fete a grup?rii ro?-alb-albastre. Partida va avea loc la Stadionul �Siderurgistul�, m�ne, 1
Martie, de la ora 11.00 ?i va fi compus? din dou? reprize a c�e 15 minute.</p>
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