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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" width="430" />O?elul joac? m�ne
de la ora 21.00, � deplasare la Bucure?ti, contra lui Dinamo. Iat? declara?iile celor doi antrenori
�ainte de acest meci foarte important � economia clasamentului:</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;"><strong>Ewald Lienen:</strong> <em>"Dinamo e una dintre echipele
puternice ale campionatului ?i va trebui s? d?m 100% pe teren dac? vrem s? c�tig?m. Avem
nevoie de prospe?ime fizic? ?i inteligen?? tactic?. Trebuie s? putem juca la acest nivel. De?i
am avut evolu?ii bune � ultima vreme, am r?mas �c? � zona retrograd?rii pentru c? ?i
contracandidatele noastre au reu?it s? adune puncte. Dinamo n-a avut rezultate bune la
ultimele trei partide, dar asta � poate mobiliza ?i mai tare pe cei de acolo. E foarte important
pentru noi s? continu?m seria noastr? de jocuri bune. E o atmosfer? bun? � vestiar, cu toate c?
probleme la club sunt de c�d am venit, a?a c? ne-am �v??at s? trecem peste ele. �cerc?m s?
nu ne g�dim la ce va fi, dar obiectivul nostru a r?mas s? c�tig?m fiecare meci ?i ne
concentr?m intens pentru a reu?i.�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Flavius
Stoican (antrenor Dinamo):</strong><em> "Ne a?teapt? o partid? pe care trebuie s-o c�tig?m.
O partid? cu o echip? care � ultimul meci a prestat un joc bun, dar asta trebuie pe noi s? ne
ambi?ioneze mai mult, pentru c? avem mare nevoie de cele 3 puncte. Vrem s? continu?m cu
?anse mari de a ocupa locul 4 la sf�?itul campionatului. Pentru asta muncim � fiecare zi,
pentru asta ne batem pentru fiecare minge. Cred c? este un meci � care nu mai conteaz? cine
va sta pe banc?. Important este ca atunci c�d ei intr? pe teren s? munceasc?, s? alerge. Sunt
convins c? la finalul meciului vom fi bucuro?i, pentru c?-i v?d pe juc?tori determina?i, cu un
moral bun. Vreau s? fie ca ni?te pitbulli! Important este c? ne dorim s? urc?m � clasament.
Acum suntem pe locul 5, dar dac? o s? c�tig?m o s? fim pe locul 4 ?i nu vrem s?-l mai pierdem
p�? la finalul campionatului.�</em></p>
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