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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Sergiu Costin
- capitanul campionilor !!!" src="images/front/costin_sergiu.jpg" height="250" width="430" />La
emisiunea Lider Sportiv, de la Pro FM-Lider FM, Sergiu Costin a rememorat momentele unice
din 15 mai 2011. � plus, c?pitanul campionilor de acum 3 ani ?i-a anun?at plecarea de la
O?elul, dup? peste 8 ani pe care i-a petrecut la Gala?i, spun�d c? e timpul s? se �toarc?
acas?!</p>      <p style="text-align: justify;"><strong>Sergiu Costin:</strong><em> �Cu
amintirea lui 15 mai 2011 o s? tr?iesc toat? via?a! Cu c� trec anii, cu at� e mai vie amintirea,
mai tare �i dau seama ce am realizat. Nu ?tiu dac? o s? mai tr?iesc a?a ceva � via?a mea.
Venea mult? lume la stadion cu nu ?tiu c�e ore �ainte, emo?iile erau c� carul. Era fantastic, la
stadion era mult? lume, nu aveai cum s? nu joci. Uitai de tot, publicul te �pingea de la spate, a
fost important s? avem spectatorii � spate, parc? �i era ru?ine s? nu joci. Cu Timi?oara nu
sim?eam terenul, puteam s? alerg oric�, am fost foarte-foarte motiva?i, dac? pierdeam titlul era
dezam?girea vie?ii... La 1-1 a fost un moment greu, dar � teren nu am sim?it, doar pe margine
ai emo?ii. Faza lui Bu? a fost incredibil de fain?. Am foarte-foarte multe amintiri din 15 mai
2011, tot ce a �semnat seara zilei respective. Acum nu �i amintesc detalii, nu am cuvinte, nu
sunt un bun orator ?i �i este greu s? m? exprim � cuvinte. Am luat meciurile pas cu pas, le-am
c�tigat pas cu pas. Am fost at� de blama?i c? am f?cut aranjamente, dar dac? ar fi fost a?a
ceva ar fi intervenit organele abilitate. Sunt at� de m�dru c? nu are nimeni nimic s? �i
repro?eze. Tot campionatul am condus, � iarn? eram la cinci puncte ?i nici atunci nu am crezut
c? o s? c�tig?m campionatul. � perioada de iarn? toate echipele s-au �t?rit, am �ceput, am
c�tigat, apoi am c?zut pe locul trei. Am condus aproape tot sezonul, cum s? te g�de?ti la
lucruri murdare!? Linia de fund ?i organizarea jocului pentru mine au contat foarte mult.
Organizare a jocului cum face Dorinel Munteanu mai rar. Munti punea accent pe ap?rare at�
de mult, �c� totul era mathematic. La c� de bine era organizat jocul �i era u?or s? joc,
terminam meciurile ?i nu eram obosit. Dorinel a avut un aport foarte mare. Un cuplu de
antrenori Dorinel Munteanu - Petre Grigora? cred c? s-ar bate pe banc?. Probabil ar fi un 5-5:
atac-ap?rare. Fiecare antrenor are stilul lui. Pe Grigora? nu puteai s? te superi, era un om
sufletist cum rar vezi. Un rol foarte important � c�tigarea titlului l-a avut ?i Marius Stan.
Sezonul urm?tor, cel dup? c�tigarea campionatului, nu ne-am pierdut motiva?ia, dar din p?cate
nu ne mai ie?ea. C�d a fost s? fie, totul ne-a ie?it cum trebuie. Roata se �v�te, nu po?i s? fii
permanent la cel mai �alt nivel. �i va fi foarte greu s? refuz o func?ie la clubul O?elul, dar
trebuie s? m? duc acas?, m? cheam? p?m�tul acolo! Am fost prea mult timp plecat de acas?,
nu sunt un om care s? fie plecat de acas? mult, vreau s? m? �torc. La Gala?i voi reveni de 15
mai, poate peste zece ani, la meciurile de old-boys. A? vrea ca lumea s? nu m? uite. Gala?iul
este un ora? a?a mare, ce am tr?it aici pe plan sportiv nu o s? mai tr?iesc niciodat?, am v?zut
for?a oamenilor de aici. Plec cu un nod � g� de la Gala?i, am f?cut un ora? fericit, m?
m�dresc c? am ridicat primul trofeul, titlul de campioan? a fost cea mai mare s?rb?toare a
Gala?iului!�</em></p>
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