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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
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/>De?i este la prima edi?ie de campiont din istorie, echipa feminin? de la O?elul va debuta la
finalul s?pt?m�ii � play-off, faza a II-a a campionatului Ligii I. � prima etap? din turneul pentru
promovarea � Superlig?, fetele preg?tite de Ion Morohai vor juca la Buz?u, pe terenul sintetic al
stadionului �Cornel Negoescu�.</p>      <p style="text-align: justify;">Meciul este programat s?
se dispute duminic?, 27 aprilie, de la ora 16.00. Jocurile din play-off sunt abordate de
�o?elare� de pe locul trei, cu un punct, � timp ce gazdele jocului de duminic? sunt pe locul doi
cu dou? puncte. Punctele din play-off au fost ob?inte de echipe � func?ie de clasarea de la
finalul sezonului regulat. O?elul ?i Viitorul Buz?u au �cheiat sezonul regulat cu acela?i num?r
de punte 13, �s? departajarea s-a f?cut dup? criteriul meciurilor directe, unde Viitorul a avut
golaveraj superior.</p>  <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration:
underline;"><strong>Egale la puncte ?i victorii � sezonul regulat</strong> </span><br />�
sezonul regulat cele dou? echipe s-au �t�nit de dou? ori, victoriile ?i punctele au fost �p?r?ite,
�s? nu ?i golurile. � tur la Buz?u, la chiar primul meci oficial din deplasare al echipei g?l??ene,
Viitorul a �vins cu 11-3. �Revan?a� de pe �Ancora�, primul joc oficial al echipei g?l??ene �
retur, a fost c�tigat? de fetele lui Ion Morohai cu 2-1. Golaverajul superior al echipei din Buz?u
12-4 � fa?a �o?elarelor� a fost decisiv � stabilirea echipei de pe locul doi la finalul sezonului
regulat.</p>  <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>De
1 Mai, O?elul joac? � �Cupa Rom�iei�</strong></span><br />Dup? o serie de am�?ri si
reprogram?ri, FRF a stabilit ca jocul din turul II al �Cupei Rom�iei� dintre O?elul (varianta
feminin?) ?i echipa de prim? lig? Fair Play Bucure?ti s? se joace � prima zi a lunii mai (joi).
Jocul este programat s? se dispute cu �cepere de la ora 14.00, pe stadionul �Zoltan David�,
fost �Ancora�. <br />Aflat? la sezonul de debut � �Cupa Rom�iei�, echipa feminin? de la
O?elul s-a calificat � turul II al competi?iei KO dup? ce � primul meci din istorie din Cup? a
�vins ?i eliminat cu 4-1 pe Selena Constan?a. �</p>  <p style="text-align: right;"><a
target="_blank" href="http://www.sportgalati.com">www.sportgalati.com</a></p>
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