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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Ewald Lienen
se considera singurul vinovat dupa infrangerea cu CFR"
src="images/front/ewald_lienen_fata.jpg" height="250" width="430" />Antrenorul Ewald Lienen
era extrem de afectat la finalul jocului cu CFR, repet�d obsesiv c? se consider? singurul
vinovat pentru rezultatul negativ �registrat de echip?. Tehnicianul german afirm? c? ar fi trebuit
s? conserve rezulatul de 0-0 pe final, c�d a v?zut c? echipa sa nu poate marca.</p>    <br /> 
<p style="text-align: justify;">Lienen consider? c? a f?cut cea mai mare gre?eal? atunci c�d l-a
schimbat pe Tritz, fiind nevoit s?-l retrag? astfel pe Milea, iar din acel loc a plecat golul marcat
de Rui Pedro. Antrenorul spune c? a vrut s? c�tige meciul ?i, din acest motiv, l-a introdus pe
Sevillano, dar admite c? a f?cut o eroare astfel, deoarece a l?sat flancul drept descoperit, iar
O?elul nu numai c? nu a marcat, dar a ?i pierdut toate cele 3 puncte p�? la urm?, ajung�d pe
loc retrogradabil � urma acestui rezultat. <br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Ewald Lienen:</strong><em> �Spre final cred c? ar fi trebuit s? p?str?m
rezultatul de egalitate. �i asum toat? responsabilitatea ca antrenor, am v?zut c? nu suntem
capabili s? marc?m, dar tot am �cercat s? c�tig?m acest meci ?i � cele din urm? l-am pierdut.
CFR a venit pe contraatac, ceea ce nu ar fi reu?it dac? am fi jucat s? men?inem situa?ia. Ca
antrenor, nu �i place s? le spui juc?torilor c? �cerci s? p?strezi scorul, dar po?i s? schimbi post
pe post pentru a p?stra punctul. Am toat? responsabilitatea pentru rezultat, dup? 75-80 de
minute � care am v?zut c? nu avem ocazii, ar fi trebuit s? st?m acolo, s? nu le l?s?m spa?iu. A
fost gre?eala mea c? l-am schimbat pe Tritz, care venea dup? o lung? perioad? de pauz? ?i era
obosit. Trebuia �locuit, dar puteam face asta post pe post, � loc s? introduc un juc?tor de atac
?i s?-l scoatem pe Milea de pe postul lui, unde a fost bun � duelul cu Rui Pedro. Facem tot
posibilul s? ne p?str?m speran?a. Echipa a dovedit c? poate juca bine, dar uneori trebuie s?
�ve?i s? fii mai iste? ?i s? nu ri?ti totul. Echipa trebuie s? �ve?e asta, eu trebuie s? �v?? ca
antrenor. S? �cerci s? c�tigi un meci ?i s?-l pierzi la final, asta e stupid ?i inutil, a?a c? m? simt
oribil. Dar mai avem de jucat c�eva meciuri, cu oponen?i direc?i ?i trebuie s? lu?m toate
deciziile bune ?i s? c�tig?m tot.�</em></p>
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