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/>Petrolul Ploie?ti � O?elul Gala?I 2-0 (0-0)</strong><br />O?elul a plecat cu g�duri mari la
Ploie?ti, �s? s-a �tors cu m�a goal?, dup? ce a pierdut, scor 2-0, pe terenul celor de la
Petrolul.</p>      <p style="text-align: justify;">Paradoxal, de?i calculul h�tiei d?dea gazdele
drept favorite clare, confruntarea fiind �tre locurile 3 ?i 15 din clasament, partida a fost foarte
echilibrat?, oaspe?ii chiar domin�d � multe momente dinaintea deschiderii scorului.<br
/>Echipa antrenat? de neam?ul Lienen a stat foarte bine � teren, mai ales � primele 45 de
minute, atunci c�d pressingul insistent al o?elarilor a f?cut ca gazdele s? nu reu?easc? s? se
apropie de poart?. Prin urmare, marile ocazii au lipsit, singurele situa?ii notabile fiind un ?ut
trimis de Mutu de la marginea careului mare, prins u?or de Goicoechea, ?i un ?ut de la 25 de
metri care a trecut destul de aproape de poart?.<br />La poarta cealalt?, aten?ia sporit?
acordat? defensivei a f?cut ca atacul o?elar sa aib? de suferit, dar, chiar ?i a?a, oportunit??i de
a marca au existat. Din p?cate, at� ?utul lui Giurgiu c� ?i lovitura de cap trimis? de S�ghi au
fost prinse de Pecanha. O prim? parte nesperat de bun? a favori?ilor no?tri, am spune, iar
partea a doua p?rea s? fie purt?toare de ve?ti ?i mai bune. Din nefericire, zeii fotbalului
gre?eala o a?teapt?, iar gre?eala (� lan?) a venit mult mai repede dec� ne-am fi a?teptat.<br
/>Totul a �ceput c�d domnul ?i doamna Com?nescu s-au cunoscut� Peste decenii, la un meci
de fotbal din prima lig? a fotbalului rom�esc, centralul Com?nescu a ignorat un fault mai mult
dec� evident la Prestia, mingea a ajuns la Popescu, acesta a pierdut-o proste?te, centrare �
fa?a portii, iar Teixeira, sc?pat din marcaj, a trimis � plas? din apropiere.<br />C? golul a fost
doar a �t�plare nefericit?, au dovedit-o ?i evenimentele ce au urmat. Ocaziile au lipsit aproape
complet, de?i O?elul s-a deschis tot mai mult. Ca s? mai distreze publicul, centralul ?i-a luat
Mucu-n m�? ?i a regizat c�eva scene comice. Dup? ce � iertase pe decarul ploie?tean de un
galben � prima parte (fault la Prestia), acesta s-a f?cut ca plou? (b?i ?i chiar ploua!), atunci
c�d acela?i juc?tor a comis un hen? inten?ionat. Nici de data aceasta nu a scos cartona?ul,
probabil din cauza renumelui de agresor de chelneri a lui Mutu. Abia dup? un picior � cap
aplicat �cu fine?e� lui Milea, a scos cartona?ul, probabil dup? principiul trei la pre? de unu.<br
/>I-am fi acordat circumstan?e arbitrului dac? nu ar fi comis-o ?i c�d Henrique a reclamat un
hen? evident � careul ploie?tean, �s?, � mod misterios, liniu?a careului se volatilizase la
apari?ia lui Mutu � zon?. S? fi fost asta explica?ia?<br />Revenind la desf??urarea partidei, ar
fi de remarcat ocazia mare ratat? de S�ghi, acesta trimi?�d cu capul, dintr-o pozi?ie ideal?,
dar mult prea slab pentru a-l �vinge pe goalkeeperul g?zar. Dac? n-a fost 1-1 s-a f?cut 2-0, �
minutul 89, atunci c�d defensiva o?elar? a comis-o din nou, iar gazdele au profitat ?i au �scris
prin Tamuz. <br />Singurul care ar fi putut salva onoarea ofensivei g?l??ene a fost t�?rul
Gavril?, intrat pe final. Acesta l-a muncit mai mult pe Pecanha cu cele dou? ?uturi ale sale din
ultimele minute, dec� reu?iser? ceilal?i juc?tori ai O?elului � celelalte 90 de minute.<br />Din
p?cate scorul final a fost tot 2-0. C? �fr�gerea a fost facilitat? ?i de arbitraj, deh, vorba lui
L?pu?neanul, �Pro?ti dar mul?i�, nu ne mai �c?lze?te cu nimic. Dac? n-am fi gre?it, i-ar fi fost
foarte greu s? ne scoat? punctele din traist?. Nici faptul c? am punctat la impresia artistic? nu
aduce prea multe raze de soare pe strada noastr?, mai ales c? am ajuns pe loc
retrogradabil.<br />Cert este, �s?, c? poten?ial exist? din bel?ug, lucru remarcat chiar ?i de
antipaticul comentator al partidei. Trecutul trebuie trecut repede � plan secund. E de datoria
noastr? s? ne ridic?m de jos, s? ne scutur?m de praf, iar la Bra?ov, acolo unde va conta de
dou? ori mai mult ce rezultat vom ob?ine, s? facem un joc bun ?i s? mai adun?m ceva puncte
pentru zestrea noastr? din clasament.</p>  <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:
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10pt;"><strong>O?elul a jucat � formula:</strong> Goicoechea - Tritz, S�ghi, Prestia, Popescu
- Astafei, Milea (85� Gavril?), Lovin, Giurgiu, Marquinhos (69� B?jenaru) - Tudorie (67�
Henrique).</span></p>
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