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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Narcis
Raducan" src="images/front/narcis_r.jpg" height="250" width="430" />�ainte de arunca bomba
cu v�zarea clubului de c?tre patronul Dan Adamescu, directorul general al O?elului a vorbit ?i
despre meciul pierdut de echipa noastr? � fa?a Ceahl?ului Piatra Neam?. Narcis R?ducan a
declarat c? este mul?umit de joc, de faptul c? fotbali?tii ro?-alb-alba?tri au muncit mult, dar
rezultatul a fost nedrept � condi?iile � care O?elul a ratat 4-5 ocazii rarisime.</p>      <p
style="text-align: justify;">Managerul spune c? juc?torii trebuie s?-?i revin? ?i s? mearg? la
victorie chiar � fieful Astrei Giurgiu, chiar dac? adversarul se afl? pe locul doi � clasament,
spre deosebire de O?elul care are mari probleme cu sc?parea de la retrogradare.<br />De
partea cealalt?, antrenorul oaspe?ilor de ieri, Costel Ilie, era extrem de �c�tat de punctele
ob?inute, recunosc�d c? echipa sa a avut ?i mare noroc � prima repriz?.<br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong>
<em>�Am fost optimist �ainte de meci, dar era un optimism m?surat, pentru c? ne-am temut
de acest adversar. N-am marcat � situa?iile pe care ni le-am creat ?i o echip? compact? cum e
Ceahl?ul a ?tiut s? profite. A fost o gre?eal? colectiv? de marcaj la golul primit. ?i cam a?a s-a
scris istoria acestui joc. Am avut 4-5 ocazii mari ?i un penalty, dar le-am ratat. B?ie?ii au muncit
�s?, cu asta am �ceput discu?ia � vestiar, n-am ce s? le repo?ez din punctul ?sta de vedere,
doar c? n-au fost concentra?i � fa?a por?ii. L-am �curajat ?i pe Victora? Astafei, a muncit mult,
dar nu i-a ie?it. Din p?cate, am b?tut degeaba la Bra?ov, dar vom fi ?i mai monta?i cu Astra.
Vom juca �potriva unei echipe care se bate la titlu. Din p?cate, nu mai putem s? ne alegem
adversarii unde mergem s? c�tig?m. Trebuie s? mergem la victorie mereu. Jocul a fost bun,
dar n-am fructificat ?ansele ?i am pierdut. Dac? o lu?m cronologic, ne-am creat ocazii mari, am
avut bar? la Victora?, apoi a fost penalty-ul ratat... Dac? am fi marcat, adversarul s-ar fi
desf?cut ?i era mai u?or. Nemarc�d ne-a sc?zut �crederea, iar adversarii au prins mai mult
curaj. C�d sunt valori egale, trebuie s? �scrii c�d ai situa?ii mari de a marca. Eram avertiza?i
de tenacitatea adversarilor. De aceea eu zic c<em>?</em> jocul n-a fost prost, dar ne
nemul?ume?te rezultatul, �s? sunt ?i lucruri bune pe care trebuie s? le continu?m � partidele
urm?toare. Ni s-a complicat ?i mai mult situa?ia prin victoria Boto?aniului la Vaslui.�</em> <br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Costel Ilie (antrenor
Ceahl?ul)</strong>: <em>"M? declar mul?umit, am avut o atitudine foarte bun?. O?elul a jucat
bine, a �cercat s?-?i fac? jocul, am avut ?i noi ?ans? la ratarea acelui penalty, dar pe final am
avut dou? ocazii foarte mari. Departe de noi g�durile europene. Depindem foarte mult de
drepturile de televizare ?i vrem s? ne clas?m c� mai sus, ca s? avem o var? lini?tit? ?i pentru a
ne putea g�di la o campanie de achizi?ii. � momentul de fa?? nu se pune problema de
retrogradare ?i mergem la Bra?ov cu toat? convingerea c? vom c�tiga.�</em></p>
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