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/>Directorul general Narcis R?ducan a vorbit despre lupta la retrogradare pe care o duce ?i
O?elul pe acest final de campionat. Managerul este de p?rere c? o eventual? c?dere a echipei
� Liga a II-a ar fi un adev?rat dezastru pentru club, deoarece nu s-ar mai primi aproximpativ 1
milion de euro din drepturile de televizare pentru sezonul urm?tor.   Pre?edintele se bazeaz? pe
experien?a unor juc?tori din lot afirm�d c? ace?tia pot scoate echipa din impas. R?ducan a
explicat c? � acest moment O?elul se bate la retrogadare, dar o eventual? victorie cu S?geata
N?vodari ?i jocul rezultatelor ar putea duce echipa noastr? mult mai sus � clasament.<br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong>
<em>�Avem parte de cea mai atractiv? lupt? de la retrogradare de dup? Revolu?ie. Pentru cei
neutri este un spectacol agreabil, dar nou?, celor implica?i ne consum? foarte mult? energie.
Avem la m�a noastr? rezolvarea cazului, juc?m acas? cu trei contracandidate. Cred c? ne vom
salva cu 37-38 de puncte. Am reu?it s? ne �t?rim � iarn? ?i asta ne-a ajutat. Retrogradarea ar
fi un dezastru, se pierde aproximativ un milion de euro din drepturile de televizare. Sunt foarte
multe echipe comprimate pe 9 locuri, dintre care 3 p?r?sesc prima scen?. � aceste condi?ii,
orice victorie este important?, acum ?i dac? suferi 2 sau 3 �fr�geri consecutive e?ti practic
ie?it din curs?. A?i v?zut ce au p??it Ceahl?ul ?i Gaz Metan, care nu au mai c�tigat de c�eva
etape bune ?i au ajuns s? tremure pe finalul campionatului. Din fericire, noi am reu?it s?
c�tig?m la Media?, c�d aveam mai mare nevoie, dar vede?i c? nu este de ajuns, pentru c? nici
celelalte echipe nu renun?? la lupt?. Juc?m un meci decisiv cu S?geata, s�b?t?, ?i dac?
�vingem reu?im s? devenim pu?in mai lini?ti?i. Este normal ca juc?torii no?tri s? fie crispa?i,
pentru c? nu este simplu s? joci la retrogradare. Calitatea jocului are de suferit, pentru c? exist?
presiune din toate p?r?ile. Miz?m pe experien?a unor juc?tori din lotul nostru care au v?zut
multe la via?a lor. Cu ei ?i cu ambi?ia celorlal?i de a demonstra c? sunt mai buni dec� locul pe
care � ocup? � clasament, sper?m s? ne men?inem � prima lig?. Nu iau � calcul jocurile de
culise. Consider c? fotbalul rom�esc s-a �s?n?to?it din acest punct de vedere ?i toate
meciurile se disput? doar pe teren. Excep?ii exist? � toat? lumea, dar personal nu am sesizat
jocuri suspecte. Nu are importan?? dac? ne vom salva � ultima partid? cu Steaua sau �ainte
de ultimul meci. Dac? va fi s? fie un meci decisiv cu Steaua � ultima etap?, vom face tot ceea
ce este posibil pentru a c�tiga. Este greu de anticipat pe ce loc vom termina campionatul.
M-am uitat pe program ?i am v?zut c?, dac? batem S?geata ?i ne ajut? jocul rezultatelor, putem
s? ajungem ?i pe locul 9. La fel de bine, dac? avem ghinion putem ajunge ?i pe locul 17. Este
aproape imposibil s? dau un pronostic � acest moment, pe ce pozi?ie vom termina
campionatul. Pot �s? s? spun c? a? fi mul?umit s? ne clas?m �tre locurile 9 ?i 11. Important
este �s? s? evit?m retrogradarea, pentru c? problemele extrasportive ?i-au pus amprenta pe
rezultatele echipei noastre � acest sezon.�</em></p>
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