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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/ewald_lienen_fata.jpg" alt="Ewald Lienen un antrenor in cautare de solutii"
width="430" />Antrenorul Ewald Lienen a explicat la finalul partidei pierdute pe teren propriu cu
Ceahl?ul, scor 0-1, de ce joac? titulari meci de meci Tudorie ?i Astafei � atac ?i de ce a fost
folosit Filip pe post de funda? dreapta, de?i n-a mai evoluat acolo niciodat? � carier?. De
remarcat faptul c? Lienen nu i-a avut la dispozi?ie pe Tritz, Milea, S�ghi ?i Marquinhos, to?i
fiind indisponibili pentru jocul cu Ceahl?ul.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><em>�N-am ce s? le repro?ez lui Astafei ?i lui Tudorie. Am�doi se antreneaz? foarte
bine, dau totul la fiecare antrenament ?i dau totul pe teren la fiecare duel de joc. Sunt poate cei
mai muncitori atacan?i din Liga I, nu mai g?si?i atacan?i � Rom�ia care s? fac? faza defensiv?
at� de bine pe cum o fac ei. Sunt foarte mul?umit de aportul lor � joc. La mine intr? � primul
unsprezece doar cei care sunt devota?i 100% la fiecare antrenament�</em>, a spus
Lienen.<br />Tehnicianul german a explicat faptul c? Filip a fost preg?tit toat? s?pt?m�a pentru
a juca pe postul de funda? dreapta, crez�d c? poate aduce un plus � ofensiv? fa?? de
Mi?el?ricu sau Marus, celelalte dou? op?iuni r?mase pentru acest post.<br /><em>�Tritz ?i
Milea s-au accidentat, a?a c? primele dou? variante pentru postul de funda? dreapta n-au fost
disponibile. Marus e un t�?r care pune suflet � tot ceea ce face, dar nu l-am sim?it � v�? la
ultimele antrenamente. � plus, at� el, c� ?i Mi?el?ricu, care putea foarte bine s? joace pe
acest post, sunt buni pe faza defensiv?, �chid bine spa?iile. La meciul cu Ceahl?ul aveam
nevoie de cineva care s? scoat? oameni din joc, iar Filip s-a descurcat bine � prima repriz?.
Filip n-a mai jucat pe acest post ?i nu e de condamnat c? nu i-a mai ie?it jocul � partea a doua.
S-a preg?tit toat? s?pt?m�a s? joace pe aceast? pozi?ie ?i la antrenamente s-a descurcat
excelent�</em>, a explicat Lienen.<br />Urm?torul meci al O?elului � Liga I este programat
vineri, de la ora 19.00, � deplasare cu Astra Giurgiu. Partida va fi transmis? � direct de
DolceSport.</p>
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