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continuarea Cupei �Peluza Sud�, competi?ia denumit? Cupa �Dun?rea B?tr�?�, organizat?
de AJF Gala?i ?i Fotbal Arena Barier?, ?i-a desemnat c�tig?torii.  <br />Primele dou? locuri au
fost ocupate chiar de�organizatori. Chiar dac? au f?cut parte din aceea?i grup?, AJF Gala?i ?i
Fotbal Arena Barier? s-au �t�nit ?i � final?, iar echipa arbitrilor s-a impus, scor 1-0. Dac?
pentru AJF au jucat ?i fo?ti fotbali?ti, Marius Humelnicu sau Dorin Butunoiu, cei de la Fotbal
Arena Barier?, gazdele competi?iei, reprezint? echipa �scris? � campionatul de minifotbal ce
se desf??oar? chiar pe terenul lor. De remarcat faptul c? barul de la teren e �p�zit cu imagini
superbe din istoria O?elului!<br />Revenind la competi?ia propriu-zis?, locul trei a fost ocupat
de O?elul Old-Boys, care i-a avut � componen?? pe Viorel T?nase, C?t?lin Tofan, Tudorel
Pelin, Sorin Haraga, Gelu Popescu sau Stelian Bordeianu. Ultimul dintre ei a oferit replica serii:
��i vine s? m? apuc din nou de fotbal!�, a rostit ne�fricatul Stelic? Bordeianu, cu toat?
sinceritatea � glas. <br />Echipa O?elul Old-Boys a f?cut spectacol pe teren. Haraga a alergat
precum un fotbalist � activitate, Gelu Popescu ?i-a respectat norma de goluri din anul
precedent, Tofan ?i Pelin au fost de netrecut � ap?rare, iar �Tase� a fost responsabilul cu
entuziasmarea celor prezen?i prin golurile ?i fazele minunate reu?ite. Fanilor li se ridica p?rul
de pe m�? la fiecare atingere de balon a gloriilor O?elului din anii �90. <br />C? tot a venit
vorba de fani, echipele de tradi?ie ale competi?iei, Dun?rea B?tr�?, Peluza Sud ?i Steel Boys,
au jucat cu bucurie al?turi de idolii lor. Forma?iile fanilor s-au clasat pe locurile 5-7. <br />De
amintit performan?a echipei jurnali?tilor, care s-a clasat pe un nesperat loc patru, dar ?i faptul
c? echipa All Stars s-a �scris pe lista ru?inii, abandon�d competi?ia chiar � mijlocul ei.</p>
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