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<p style="text-align: justify;" /><img src="images/front/costin-males.jpg" alt="Costin Male?"
style="margin-top: 5px; margin-right: 5px; float: left;" />Clubul nostru a �plinit 50 de ani de
istorie, iar Dun?rea B?tr�? s?rb?tore?te acest num?r jubiliar printr-o serie de articole dedicate
celor 50 de legende ale O?elului, alese de noi ?i prezentate �tr-o ordine aleatorie. Cum nu
exist? o dat? exact? de fondare a clubului, iar sigla ?i actele oficiale ale FC O?elul indic? doar
anul 1964, suporterii au privilegiul de a se bucura pe tot parcursul anului 2014, a?a c? � fiecare
s?pt?m�? vom prezenta un nou om care a ridicat numele forma?iei noastre la rang de mare
echip?. Ast?zi a venit r�dul lui Costin Male?, membru VIP al genera?iei anilor �90 care a
�c�tat o ?ar? �treag?.  </p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Cariera de seniori dedicat?
O?elului!</strong></p>  <p style="text-align: justify;">Costin Male? reprezint? un punct de
referin?? � istoria clubului. ?i-a dedicat toat? cariera de seniori muncii pentru culorile ?i spiritul
O?elului. Timp de 15 ani a reu?it s?-i �c�te pe oamenii din tribune cu driblingurile, devierile,
pasele ?i execu?iile sale de mare fotbalist. <br />F?r? dubii, Male? este unul dintre cei mai
tehnici juc?tori pe care O?elul i-a avut de-a lungul timpului. <br />N?scut � Gala?i, pe 26 iulie
1969, Costin Male? a �ceput fotbalul la v�sta de ?ase ani, �drumat de c?tre tat?l s?u. Clubul
la care ?i-a f?cut junioratul a fost Dun?rea, unde a luat startul la joc sub atenta coordonare a lui
Dumitru Cernega. � anul 1987 a fost transferat la O?elul, locul unde a r?mas p�? ce s-a retras
din activitatea fotbalistic?. <br /><em>�Tat?l meu a fost cel care m-a �dreptat c?tre fotbal.
C�d am f?cut pasul la O?elul nu m? g�deam nicio clip? c? aici voi r?m�e pentru restul
carierei, dar a fost bine c? s-a �t�plat a?a. Am tr?it momente frumoase pe care le port cu mine
toat? via?a. Au fost ?i oferte pe parcurs. La �ceput n-am fost l?sat s? plec, apoi n-am mai vrut
eu�</em>, ni s-a confesat Costin Male?, unul dintre pu?inii juc?tori din istoria Rom�iei care
?i-a dedicat cariera unui singur club.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>De la
promovare, la Cupa UEFA</strong></p>  <p style="text-align: justify;">Costin Male? a str�s
291 de prezen?e � tricoul O?elului la nivelul primei divizii, perioad? � care a marcat de 42 de
ori. Meciul s?u de debut � Divizia A a fost cu Victoria Bucure?ti, pe 14 mai 1988. Cele mai
bune sezoane ale sale � prima lig? au fost � 1992-1993 ?i � 1999 � 2000, c�d a avut acela?i
bilan?: 27 de partide ?i 7 goluri �scrise.<br />Pe parcursul anilor petrecu?i la O?elul, Male? a
contribuit decisiv la ascensiunea forma?iei din liga secund? p�? � Cupa Uefa. � edi?ia
1990-1991, � care O?elul a promovat � prima lig? din nou, a fost unul dintre cei mai buni
juc?tori. A marcat opt goluri � cele 33 de partide disputate ?i a c?p?tat un loc de titular pe
termen lung. ?i nu s-a oprit doar la a promova cu O?elul, a fost om de baz? � urm?toarele
sezoane c�d s-au ob?inut ?i dou? calific?ri consecutive � Cupa Uefa. � comepti?ia european?
a bifat cinci prezen?e ?i a �scris un gol � succesul, scor 3-0, cu Sloga Jugomagnat Skopje. <br
/><em>�Particip?rile din Cupa Uefa sunt cele mai frumoase amintiri pentru mine. A fost o
experien?? deosebit?. ?in minte c? la un moment dat aveam ?anse ?i la titlu, chiar a fost un an
c�d am terminat turul pe primul loc, dar atunci erau alte vremuri�,</em> ne-a spus Male?.</p> 
<p style="text-align: justify;"><strong>Maestru al loviturilor libere</strong></p>  <p
style="text-align: justify;">�Pff, dac? era Male? la asta��, cam a?a g�dea fiecare suporter al
O?elului la lovituri libere din preajma careului, atunci c�d Male? absenta ?i chiar mul?i ani dup?
retragerea sa. Male? a fost un as al loviturilor libere. Era at� de bun, �c� spre finalul carierei
c�d era mai mult rezerv?, intra pe teren fix c�d O?elul beneficia de o lovitur? liber? pentru a
executa-o. A marcat multe goluri spectaculoase din asemenea faze. Probabil c? ?i � zilele
noastre ar da clas? multora la asemenea capitol. <br /><em>��i pl?cea s? execut loviturile
libere. Secretul meu era c? exersam multe ore la antrenamente. R?m�eam de multe ori la
sf�?it ?i m? preg?team�,</em> ne-a spus Costin Male?.<br />Pe l�g? abilitatea de a executa
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lovituri libere, Costin Male? avea ?i o palet? variat? de driblinguri, le reu?ea pe cele mai grele
de executat � fa?a oric?rui adversar.<br />Ca post, a evoluat de cele mai multe ori ca mijloca?
dreapta, dar putea acoperi orice de la mijloc � sus.</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Retragere f?r? fast, ignorat de club</strong></p>  <p style="text-align:
justify;">C�d l-am �trebat pe Costin Male? de colegii s?i de genera?ie cu cine se �?elegea cel
mai bine, a �ceput s?-i enumere pe to?i. Asta dovede?te c� de uni?i au fost cei din echipa
anilor 90 ?i ce caracter deosebit au juc?torii de atunci. <br />� sezonul 2002-2003, cel negru,
cu Costel Orac pe banc?, � care O?elul a retrogradat, Costin Male? a prins doar ?ase
prezen?e. Apoi, a hot?r� s? se retrag? la v�sta de 34 de ani, chiar dac? O?elul a continuat s?
joace � prima lig?, beneficiind de conjunctura favorabil? a fuzion?rii Astrei cu Petrolul. <br
/><em>�La un moment dat � via?a de fotbalist trebuie s? faci ?i pasul acesta. Nu eram �c?
foarte b?tr� pentru fotbal, dar a?a am decis atunci. Nu era o rela?ie foarte bun? �tre mine ?i
antrenorul de atunci, a?a c? am hot?r� s? nu �curc pe nimeni, s? �i v?d de drum�</em>, a
spus Male?. <br />La prezentarea lotului pentru sezonul 2003-2004, Costin Male? ?i C?t?lin
Tofan, doi fotbali?ti care au evoluat doar la O?elul � carierile lor, au jucat � meciul de
retragere, � cadrul unui eveniment slab organizat � compara?ie cu ceea ce au �semnat cei
doi pentru culorile ro?-alb-albastre. <br />Dup? retragere, Male? a fost antrenor la copii ?i juniori
pentru pu?in timp, apoi a ie?it definitiv din activitatea fotbalistic?. Un simbol a fost ignorat prea
mult de club de-a lungul timpului. � zilele noastre, Costin Male? lucreaz? al?turi de fratele s?u
� domeniul construc?iilor.<br /><em>�M-am bucurat foarte mult c�d O?elul a c�tigat
campionatul. ?tiu foarte bine c� e de greu pentru o echip? din Provincie s? realizeze asemenea
performan?e. Le transmit suporterilor tot ce se poate mai bine ?i s? sus?in? echipa cum numai
ei ?tiu s-o fac?. Mult? baft? O?elului � noul campionat�.</em> <br />Capul ridicat, atitudine de
campion. Curat pe echipament, dribla p?r?ile murdare de pe teren ?i adversarii � acela?i timp.
Execu?ii senza?ionale din lovituri libere, munca a ore � ?ir de antrenament. Cu o carier?
frumoas? � spate, Male? a fost idolul multor g?l??eni care umpleau meci de meci tribunele
stadionului ?i r?m�e o legend? vie a culorilor ro?-alb-albastre.</p>
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