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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/femini_otelul.jpg" alt="Echipa de fotbal feminin" width="430" />� ultima etap?
a sezonului regulat, echipa feminin? de la O?elul va juca pe teren propriu cu Selena Constan?a.
Jocul cu gruparea const?n?ean? vine dup? o pauz? de pu?in peste o lun? de la ultimul meci
oficial la �o?elarelor�, meci � care au produs surpriza �ving�d chiar liderul Universitatea
Alexandria.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Jocul cu Selena Constan?a este
important pentru echipa g?l??ean?, miza meciului fiind locul doi � serie la finalul sezonului
regulat. �aintea ultimei etape, O?elul este pe locul doi cu 12 puncte din ?apte jocuri, patru
victorii, trei �fr�geri, golaveraj 16-29. Selena Constan?a este pe patru cu opt puncte din ?apte
jocuri ?i indiferent de rezultatul meciului cu O?elul, gruparea const?n?ean? va termina pe
acea?i pozi?ie. Pentru locul doi, �o?elarele� se dueleaz? de la distan?? cu Viitorul Buz?u,
echip? aflat? pe locul trei cu zece puncte. � ultima etap? buzoiencele vor juca pe terenul ultimei
clasate CS? T�govi?te, la o zi distan?? dup? meciul g?l??encelor, joi, 17 aprilie, de la ora
19.00. <br />O?elul ?i Selena Constan?a s-au �t�nit � acest sezon de dou? ori. � meciul tur
de la Constan?a au �vins gazdele cu 7-2. A doua confruntare a fost la Gala?i, � turul inaugural
al �Cupei Rom�iei�, iar O?elul a �vins cu 4-1. <br />Partida de miercuri se va disputa pe
stadionul �Zoltan David� (ex-Ancora), cu �cepere de la ora 14.00. Arbitrii jocului vor fi: Adrian
Viorel Cojocaru, ajutat la cele dou? linii de Alexandru Florin Vi?an ?i Daniel Vlase, to?i din
Gala?i. <br />� pauza competi?ional?, O?elul a jucat un meci amical la Gala?i, cu CS?
T�govi?te, c�tigat de fetele noastre cu 6-2.</p>  <p style="text-align: right;"><strong><a
target="_blank" href="http://www.sportgalati.com">www.sportgalati.com</a></strong></p>
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