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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/ivan_pecha.jpg" alt="Ivan Pecha" width="430" />Cu doar dou? zile �ainte de
primul meci oficial al noului sezon, O?elul �cearc? s?-?i consolideze lotul pe ultima sut? de
metri.</p>      <p style="text-align: justify;">Din acest motiv, Ivan Pecha a semnat cu echipa
noastr? pentru a crea concuren?? pe postul de funda? central, acolo unde � avem doar pe
Sipovic ?i Mi?el?ricu, � timp ce Moglan ?i Miron sunt prea tineri �c? pentru a face acest pas
decisiv de la �satelit�. Juc?torul slovac de 28 de ani a fost testat deja � cantonamentul din
Slovacia, el evolu�d ?i � primul meci pierdut de O?elul, 2-3 cu Frydek-Mistek. Se pare c?
Pecha l-a mul?umit pe antrenorul Michael Weiss ?i va veni la Gala?i s�b?t?, � ziua meciului cu
Ceahl?ul din Cupa Ligii.<br />Ivan Pecha are 28 de ani, are 1,87 m �?l?ime ?i este funda?
central. ?i-a �ceput cariera � 2005 la Slovan Bratislava, iar apoi s-a transferat la Senec, tot �
Slovacia. Dup? desfiin?area echipei sale, care a fuzionat cu o alt? forma?ie slovac?, Pecha a
ajuns la Ceahl?ul Piatra Neam?, � Liga a II-a din Rom�ia. A jucat � 10 partide, trupa
moldovean? promov�d la finalul sezonului, dar funda?ul nostru central nu a v?zut cum este
Liga I, deoarece a trecut ca �prumut la BATE Borisov. Aici nu s-a acomodat (de?i a intrat
�tr-un 2-2 cu Juventus � Liga Campionilor) ?i dup? doar 5 meciuri a fost achizi?ionat de
Khazar Lankaran din Azerbaidjan cu care a terminat pe locul 2 � campionat ?i pe 4 dup?
play-off. A fost un sezon bun � sf�?it pentru Pecha care a jucat 35 de meciuri. Acest fapt i-a
adus un nou transfer � Belarus, de data asta la Neman Grodno. � cei doi ani petrecu?i aici a
jucat de 29 de ori. 2013 � g?se?te din nou � Azerbaidjan, de data asta la Ravan Baku, pentru
care joac? de 18 ori ?i �scrie o dat? � Cup?. � fine, � prima jum?tate a anului 2014 joac? la
FK Liepaja din Letonia, pentru care evolueaz? de 15 ori.��</p>
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