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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="sursa foto:
Mediafax" src="images/front/hans_weiss.jpg" height="250" width="430" />O?elul a pierdut ?i al
doilea meci din campionat, � fa?a Concordiei Chiajna, ?i a r?mas cu zero puncte �
clasamentul Ligii I. Antrenorul forma?iei g?l??ene a �cercat s? caute partea bun? din aceste
prime meciuri, a l?udat publicul g?l??ean ?i crede � continuare c? echipa noastr? �i va reveni.
<br />De partea cealalt?, de?i a fost �jurat la Gala?i � dese r�duri, antrenorul Chiajnei, Marius
?umudic?, depl�ge situa?ia � care a ajuns O?elul, pe care o consider? o echip? de tradi?ie,
demn? de o soart? mai bun?.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Hans Michael
Weiss</strong>: <em>�Am avut un meci � care am mers din r?u � mai r?u. Mai �t� s-a
accidentat Vlasie la �c?lzire, apoi Abraham a luat cartona? ro?u. Eu cred c? nu am f?cut un
meci foarte slab, dar am primit dou? goluri pe gre?eli mari. Vlasie a fost erou � urm? cu 2
s?pt?m�i, iar acum a gre?it. A?a este fotbalul. Este cel mai bine s? nu spun prea multe despre
arbitrul Alexandru Tudor. Nu am obiceiul s? critic arbitrii, dar centralul mi s-a p?rut foarte
confuz. Am observat c? arbitrul avea un reflex automat de a duce m�a spre buzunarul cu
cartona?e. Poate c? de aceea a acordat at� de multe avertismente. De ce am jucat cu mingi
ro?ii? Este o poveste lung?, dar ?i noi ?i adversarii am jucat a?a, deci a fost bine. Mai bine a?a,
dec� s? nu avem mingi deloc. S? ?ti?i c? lucrurile nu merg chiar at� de r?u cum par la prima
vedere. Este adev?rat c? am pierdut primele dou? partide, dar grupul �cepe sa fie din ce � ce
mai unit. Am v?zut c? ?i spectatorii au avut o atitudine superb?, nu au apostrofat juc?torii, ba
chiar i-au sus?inut p�? la cap?t. ?tiam c? vom avea un start foarte dificil de sezon. M? refer la
analiza pe care am f?cut-o cu privire la valoarea lotului de juc?tori ?i la toate celelalte aspecte
care trebuie s? contribuie la performan??. Noi, cei din staff, ne facem treaba ?i credem c? p�?
la urm? rezultatele vor veni. Nu am jucat dezastruos nici la Dinamo, nici � partida cu
Concordia, dar, din p?cate, am pierdut. Eu sunt pozitiv, pentru c? nu po?i s? depui armele dup?
ce ai pierdut dou? meciuri.�</em><br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Marius ?umudic? (antrenor Concordia Chiajna):</strong> ,<em>,Cred c? a
fost un meci alert ?i m? bucur c? am c�tigat la Gala?i. Cred c? pe acest stadion am �vins o
singur? dat? c�d eram juc?tor la Rapid. P?rerea mea este c? ne-am creat mai multe ocazii
dec� gazdele, iar diferen?a a f?cut-o Purece pe care l-am introdus � repriza secund?. Am fost
surprins ?i eu c? am jucat cu acele mingi ro?ii, care sunt ori de z?pad?, ori din Champions
League. Eu consider c? aici este o problem? a Federa?iei sau a Ligii. Ar trebui s? se impun? ca
toat? lumea s? joace cu acelea?i mingi, a?a e normal, fiindc? echipele care joac? acas? sunt
avantajate, se antreneaz? cu ele toat? s?pt?m�a, iar noi nu avem posibilitatea asta. Nici nu
?tiam cu ce mingi joac? O?elul. Ar trebui s? fie un balon standard, ca la Campionatul European
sau Mondial. Exist? posibilitatea s? dea la fiecare club, ca din banii care exist? s? dea la fiecare
club, din amenzi, c�e 300 de milioane, 500 de milioane, s? cumpere mingi cluburile din banii
?ia. S? dea c�e 50 de mingi la fiecare club, nu s? joci azi cu una ro?ie ?i m�ne cu una
albastr?. Cu tot respectul pentru Gala?i, nu vreau s? fac nicio aluzie la ce s-a �t�plat azi aici.
�i pare r?u de O?elul, pentru situa?ia � care sunt, fiindc? eu nu am reu?it aici niciodat?, ca
juc?tor... o singur? dat? ca juc?tor am b?tut aici. O?elul avea mereu echipe puternice, �
momentul de fa??, �s?, e o perioad? mai pu?in bun?. Sper s? rezolve problema ?i s? r?m�? �
prima lig?, pentru c? este un ora? frumos, cu un teren bun ?i o fost? campioan? ?i �i doresc,
f?r? niciun fel de ironie, s? r?m�? � Liga 1 ?i s? se salveze.�</em></p>
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