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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/femini_otelul.jpg" alt="Echipa de fete" width="430" />La LIDER SPORTIV, de
la Pro FM-Lider FM, directorul executiv al clubului O?elul, Remus Pascu, a f?cut o scurt?
caracterizare a echipei de fete a clubului:</p>      <p style="text-align: justify;"><em>�Nu ar fi
fost imposibil ca echipa de fete s? promoveze � prima lig? �c? din primul an. Ar fi �semnat c?
lucrurile merg prea u?or. Luminile care se aprind brusc se sting la fel de repede. Eu cred � cele
care se aprind treptat ?i care dureaz? mai mult. Nu puteam promova din primul sezon, fetele au
fost aduse de pe unde am putut din jude?. Ele aveau naivitatea aceea pe care noi o pre?uin
foarte mult. Sunt fete pe care le-am pus s? se joace, iar din joaca asta a ie?it un lucru
frumos.�</em></p>  <p style="text-align: justify;">De asemenea, directorul executiv Remus
Pascu a anun?at obiectivul pentru sezonul viitor: <em>�Din sezonul viitor, echipa de fete �i
propune promovarea, cu noul program de preg?tire ?i cu noile achizi?ii. Pentru sezonul viitor
am transferat deja la echip? cinci juc?toare din Superlig? ?i inten?ion?m s? mai aducem o
juc?toare. Una dintre achizi?ii este Mihaela Neac?u, care este ?i student? � anul ?ase la
medicin?. Pentru sezonul viitor obiectivul este foarte clar: �preun? cu antrenorii Ion Morohai ?i
Daniela Radu, dar ?i cu achizi?iile noi, ne propunem promovarea � Superlig?. Cred c? putem.
nu va fi u?or, e mult de lucrat. Juc?toarele au venit libere de contract, doar pentru una dintre ele
am pl?tit suma de transfer. Costurile de transfer sunt derizorii, nu se compar? cu cele din Liga I
de la b?ie?i, este vorba de c�eva sute de lei.���</em></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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