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<p style="text-align: justify;" /><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/suporteriadamescu.jpg" height="250" width="430" />Victoria �potriva celor de
la Concordia Chiajna, scor 2-0, a avut un dublu impact. Pe l�g? faptul c? juc?torii au reu?it o
evolu?ie foarte bun? � condi?iile � care au ?i uitat cum e s?-?i prime?ti salariul, suporterii s-au
unit ?i au c�tat pe tot parcursul jocului. Ultra?ii de la Peluza Nord s-au deplasat la Tribuna a
II-a, acolo unde st? de obicei un grup inimos de fani ai O?elului.   Noul grup a fost salutat de
c?tre juc?tori chiar �ainte de startul jocului, gest aplaudat de tot stadionul. Pe parcursul jocului,
fanii au scandat �potriva lui Adamescu, patronul clubului, principalul responsabil de �t�zierea
salariilor c?tre juc?tori. De asemenea, a fost afi?at un banner mare pe care scria
<strong>�HO?ILOR�</strong>, iar al?turi, cu foi A3, fanii au afi?at chipurile lui Dan Adamescu
?i� Marius Stan, considera?i vinova?i de situa?ia actual? a clubului. <br />Au mai fost afi?ate
alte dou? bannere pe parcursul partidei de c?tre fanii de la Peluza Sud, care au stat tot la
Tribuna a II-a. Pe primul scria: �Astra asigur?ri/ Promisiuni devaliz?ri�, iar cel de-al doilea a
fost adresat direct c?tre cei doi mai sus aminti?i:<strong> �Adamescu ?i cu Stan, alia?i pentru
ciolan�</strong>. <br />� timpul celor 90 de minute de joc s-a scandat � repetate r�duri �S?
vin? banii la b?ie?i�, cu referire la plata salariilor c?tre fotbali?ti ?i staff, pentru c? nu doar
juc?torii sunt cu restan?e majore, ci ?i antrenorii ?i directorul sportiv, Alejandro Viglianti. <br
/>S-a dovedit c? for?a grupului unit de suporteri e mai mare dec� orgoliul care i-a ?inut
desp?r?i?i pe ace?tia la alte partide. Suporterii O?elului, uni?i de la un cap?t la cel?lalt, sunt
mai puternici dec� cred cei care conduc fr�ele clubului acum sau cei care au ajuns �tr-o
func?ie important? datorit? lor. <br />Cea mai important? scandare a suporterilor a fost �O?elul
nu moare�, un mesaj clar c?tre to?i cei care cred c? gruparea ro?-alb-albastr? va ajunge
desfiin?at? ?i abandonat?. </p>  <p style="text-align: justify;">Pe aceast? cale sunt felicita?i to?i
suporterii care au fost prezen?i la meciul cu Chiajna ?i, mai ales, cei care au c�tat pentru a fi
al?turi de juc?tori � momentele dificile prin care trec ace?tia.</p>
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