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Narcis R?ducan spune c? grijile O?elului nu s-au risipit nici pe departe chiar dac? am c�tigat �
ultimele dou? etape. Pre?edintele afirm? c? important e doar ca echipa s? scape, nu ca jocul
nostru s? fie apreciat de lumea fotbalului din Rom�ia.   <br />R?ducan a vorbit ?i despre meciul
cu Viitorul Constan?a, invit�d to?i suporterii s? ia cu asalt Stadionul �O?elul�, mai ales c?
tinerii din forma?ia lui Gheorghe Hagi ar putea ceda sub presiune maxim?.<br />La final,
directorul general a vorbit ?i despre situa?ia sa de la club, explic�d c? nu vrea s? mai aud?
despre o eventual? plecare a sa dec� abia peste dou? s?pt?m�i c�d se va termina sezonul
actual.<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis
R?ducan:</strong> <em>�Foarte mul?i oameni de fotbal au apreciat jocul nostru. Dar impresia
artistic? nu conteaz?, e important cine scap?. Deocamdat? nu s-au risipit grijile. Cu Timi?oara
ne-a ajutat ?i publicul, i-am convins c? e important pentru noi s? ne fie al?turi. Acum, tot
Gala?iul ne vom preg?ti pentru meciul cu Viitorul, din etapa viitoare, sper �tr-un stadion
arhiplin, �tr-o atmosfer? de zile mari, �tr-o victorie ?i � salvarea de la retrogradare. Echipa lui
Gic? Hagi joac? fotbal, a?a c? va fi un meci dificil, a? compara-o cu Sportul Studen?esc, care
era un arbitru al campionatului, era mereu greu de b?tut. ?i pe cei de la Viitorul va fi presiune
mare, a?a c? noi vom fi avantaja?i din punct de vedere al experien?ei. Zilele acestea sunt
interesat doar de situa?ia O?elului. M-am ata?at de echip? ?i a? dori s? r?m�. Dac? nu, �i voi
g?si ceva de lucru, nu �i fac probleme. Nu pot p?r?si corabia acum, am o datorie moral? ?i
fa?? de oamenii pe care i-am adus aici. � dou? s?pt?m�i voi discuta ?i acest
aspect.�</em></p>
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