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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/fete_ancora.jpg" alt="Otelul a incheiat onorabil primul sezon la feminin din
istorie" width="430" />Echipa feminin? a clubului O?elul a terminat sezonul de debut cu o
remiz? pe terenul echipei de pe primul loc, Universitatea Alexandria. � ultimul meci al sezonului
O?elul a �cheiat 2-2, la pauz? 1-1, jocul cu deja promovata � Superlig?. Cele dou? goluri ale
g?l??encelor au fost marcate de cea mai bun? marcatoare a echipei, Loredana Nica.</p>    <br
/>  <p style="text-align: justify;">Jocul de la Alexandria a fost abordat de O?elul cu juc?toarele:
<strong>Elena Toma - Irina Ivan, Viorica Vasile, Georgiana Vasile, Elena Ivan - Monica
Ben?oiu, Eugenia Gherghi?an (Elena Sfinte?, accidentat? ?i �locuit? cu Alexandria Ivan),
Nicoleta Chiril?, Aurelia Harabagiu - Loredana Nica, Georgiana Stratu (Ana Maria
Grosu)</strong>. Antrenor: Ion Morohai. <br />O?elul a terminat turneul play-off, pentru
promovarea � Superlig?, pe locul doi, � Seria Sud, cu zece puncte din ?ase jocuri, dou?
victorii, trei remize, o �fr�gere, golaveraj 14-10. Singura �fr�gere din play-off a fost pe teren
propriu cu Universitatea Alexandria, de altfel singura �fr�gere � tot sezonul de acas? a echipei
�fiin?ate � vara anului trecut. <br />O?elul organizeaz? selec?ie pentru echipa de fete <br
/>Chiar dac? duminic? �o?elarele� au jucat ultimul meci al sezonului, juc?toarele preg?tite de
Ion Morohai nu vor intra � vacan??. Miercuri, 11 iunie, de la ora 18.00, pe terenul secund al
stadionului �O?elul�, clubul g?l??ean organizeaz? selec?ie pentru completarea lotului echipei
feminine! La selec?ie sunt a?teptate toate fetele care doresc s? activeze � sezonul viitor la
O?elul. <br /><em>�De?i nu am avut nicun obiectiv trasat din partea conducerii, am terminat
primul sezon de existen?? al echipei pe locul doi, � turneul play-off, pentru promovarea �
Superlig? (prima lig?). Pentru sezonul viitor, c�d vom avea obiectiv fixat de conducere, vrem s?
complet?m lotul de juc?toare, iar una dintre metode este selec?ia pe care o vom face miercuri
pe terenul secund al stadionului O?elul�</em>, ne-a declarat antrenorul principal al echipei
feminine a clubului O?elul, Ion Morohai.</p>  <p style="text-align: right;"><strong><a
target="_blank" href="http://www.sportgalati.com">www.sportgalati.com</a></strong></p>
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