
�Am �ghe?at de emo?ie�

Scris de Vlad Dr?gan
Sâmbătă, 08 Martie 2014 14:02

<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/narcis_raducan.jpg" alt="Narcis Raducan" width="430" />O?elul a c�tigat
derby-ul salv?rii pe terenul celor de la FC Bra?ov , dup? o partid? fabuloas? a ambelor echipe
?i prive?te cu mare �credere urm?toarele jocuri de campionat. Directorul general Narcis
R?ducan era sleit de puteri la finalul meciului, ca mai to?i suporterii o?elari care au trecut prin
toate senza?iile pe parcursul unui joc nebun, dar care s-a terminat cu bine pentru
ro?-alb-alba?tri.</p>      <p style="text-align: justify;">Managerul echipei noastre a afirmat c?
O?elul ?i-a f?cut partida grea, deoarece s-a jucat cu neobi?nuit de multele ocazii pe care le-a
avut. R?ducan a ?inut s? laude ?i adversarii, care au opus o rezisten?? d�z? chiar ?i �
inferioritate numeric? ?i a declarat c? juc?torii ?i-au �deplinit un obiectiv, chir dac? am trecut
prin mari emo?ii.<br />De partea celalat?, directorul general al bra?ovenilor, Constantin Zotta, a
cerut un penalty care nu a fost ?i a afirmat c? Marius Constantin merita ro?u pentru intrarea
criminal? la Marquinhos, de?i � timpul meciului a fost v?zut cum a s?rit s? cear? socoteal?
b?ncii noastre tehnice la acea faz?.<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Narcis R?ducan</strong>: <em>"Nu mai am glas. Nu ?tiu dac? am �ghe?at
de frig sau de emo?ii. Un meci extraordinar, foarte bun. Terenul greu a determinat juc?torii s?
alerge. Am avut incredibil de multe ocazii, ne-am f?cut partida foarte grea pentru c? n-am
marcat. Este de l?udat echipa bra?ovean?, care a jucat foarte bine � inferioritate. Ne-am
�deplinit un obiectiv foarte important pentru noi, am c�tigat toate punctele. Lucrurile par c?
intr? pe f?ga?ul normal, dar cu mari emo?ii..."</em><br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Constantin Zotta (director general FC Bra?ov):</strong>
<em>"Este un rezultat la care nu ne a?teptam. Am crezut c? vom face un joc care s? ne dea
speran?e pe viitor. Au fost erori mari, dar nici norocul nu a fost de partea noastr?: am avut
c�eva ocazii mari, pe care nu le-am fructificat. Plus un penalty care nu ne-a fost acordat, la
Buga. E ru?inos unde am ajuns ?i dac? nu ne revenim repede - � urm?toarele 2-3 meciuri -
cred c? ?ansele s? evit?m retrogradarea sunt mici. Mi-a pl?cut atitudinea din a doua repriz?,
probabil c? dac? am fi jucat � "11" altul era rezultatul. Dar nu pot �?elege ce s-a �t�plat �
prima parte cu unii dintre juc?tori. Din c�e am v?zut, Marius Constantin merita cartona?
ro?u."</em></p>
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