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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/dinamo_otelull.jpg" alt="Zaharia si cu Popescu n-au putut opri dezastrul din a
doua repriza cu Dinamo" width="430" />Echipa noastr? n-a jucat deloc r?u � 2014, excep?ie
f?c�d a doua repriz? cu Dinamo ?i chiar dac? a str�s 10 puncte � acest an, este � continuare
�tr-o situa?ie foarte grea � clasament afl�du-se la un singur punct de locul 15 retrogradabil.
Mai mult, chiar dac? momentan ocup? pozi?ia a 13-a, dac? se va mai �t�pla ca rezultatele
indirecte s? ne fie potrivnice ca etapa trecut?, atunci O?elul poate ajunge chiar penultima �
cazul unui rezultat prost cu CFR Cluj, locul 17 ocupat de Viitorul Constan?a fiind la doar dou?
lungimi sub noi!</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Cum a fost posibil acest lucru? E
simplu� Chiar dac? O?elul a reu?it 3 victorii ?i un egal � 7 meciuri din 2014, contracandidatele
nu s-au l?sat deloc mai prejos ?i au c�tigat partide pe band? rulant?, echipele din partea de jos
domin�d anul 2014. Decisiv pentru noi a fost ?i jocul cu Ceahl?ul, pierdut proste?te pe teren
propriu, celelalte dou? �fr�geri, la Petrolul ?i Dinamo, fiind oarecum de a?teptat. Un alt factor a
fost turul dezastruos de campionat, � care s-au str�s doar 15 puncte, iar acum O?elul trebuie
s? trag? din greu � retur pentru a mai putea salva ceva, cel pu?in din punct de vedere sportiv.
<br />Din p?cate, rezultatele din ultima vreme arat? c� de singuri suntem � Liga I, alte echipe
av�d meciuri suspect de u?oare, � timp ce adversarii O?elului din 2014 s-au luptat din
r?sputeri cu noi. Ca exemplu putem vedea victoria Viitorului de la Vaslui sau non?alan?a cu
care Astra a pierdut la Bra?ov. De partea cealalt?, adversarii no?tri au venit mereu cu g�duri
r?zboinice la Gala?i, a se vedea Ceahl?ul care a pierdut mai toate punctele puse � joc anul
acesta � afara celor cu O?elul!<br />Situa?ia finaciar? ?i locul din clasament ne dau fiori,
deoarece aceast? combina?ie de factori nu a fost niciodat? de bun augur pentru vreo echip?.
O?elul e pe 13, dar se afl? la un singur punct de locul 15 retrogradabil, ocupat de Universitatea
Cluj. Pericolul este cu at� mai mare cu c� cei de la �U� au avantaj � meci direct cu noi (2-1;
0-1), iar acest criteriu devine primul care conteaz? � caz de egalitate de puncte la finalul
sezonului. �s? cel mai grav aspect r?m�e faptul c? celelalte echipe din partea de jos a
clasamentului se bazeaz? se pare pe tot felul de prietenii�<br />Nu ne r?m�e dec� s? ne
lupt?m p�? la final, chiar ?i singuri �potriva tuturor, mai ales c? principalele contracandidate
vor veni la Gala?i. A?adar, vom muri sau vom izb�di pe m�a noastr?, cum s-ar spune, de
aceste rezultate depinz�d dac? O?elul va retrograda sau nu la cei 50 de ani de existen??. <br
/>Acum, poate mai mult ca niciodat?, e nevoie de aportul celor care �c? mai cred � aceast?
forma?ie ?i a celor care spun c? �c? o mai iubesc. O?elari veni?i la meciuri! La finalul
sezonului poate fi prea t�ziu��</p>
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