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/>O?elul joac? joi, pe 8 mai, la aproape 3 ani de la finala campionatului c�d a c�tigat titlul, un
nou meci decisiv contra unei forma?ii din Timi?oara. De data aceasta ne zbatem pentru
r?m�erea � prima lig?, contra unui adversar pe care � putem egala la puncte dac? ?l
�vingem, ba chiar dep??i dac? o facem la peste dou? goluri diferen??.</p>      <p
style="text-align: justify;">Suporterii au �cercat zilele acestea s? se mobilizeze, av�d � vedere
c? meciul de joi este ultima ?ans? ca echipa noastr? s? mai r��? ?i � sezonul care urmeaz? �
Liga I. Din acest motiv, conducerea executiv? a cerut patronatului s? lase intrarea liber? pentru
spectatori la meciul de joi!<br />A?adar, dup? 3 ani, O?elul ar putea avea din nou stadionul plin,
av�d � vedere situa?ia dramatic?, dar ?i faptul c? accesul este gratuit. Mai mult conducerea va
cere ajutorul suporterilor ?i la deplasarea de duminic?, de la Vaslui, �cerc�d s? asigure
transportul pentru c� mai mul?i fani care �i doresc s? �curajeze echipa � deplasare.<br
/>O?elul �i joac? poate ultima ?ans? joi, 8 mai, cu �cepere de la ora 19.30, contra celor de la
ACS Poli Timi?oara, meciul fiind transmis pe Dolcesport, dar to?i g?l??enii sunt a?tepta?i la
stadion mai ales c? intrarea este liber?!<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong><em> �Este meci decisiv, vrem s? ne concentr?m
pe aceast? partid?, de joi, cu Timi?oara ?i avem nevoie de toat? energia ?i de sus?inerea
g?l??enilor care iubesc aceast? echipa. Ni s-a aprobat s? l?s?m intrarea liber?, iar apoi vom
�cerca s? asigur?m transportul pentru c� mai mul?i suporteri � deplasarea de la
Vaslui.�</em></p>
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