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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/fcbrasov_otelul.jpg" alt="Otelul joaca luni la Brasov" width="430" />Cei din
conducerea bra?ovenilor ?tiu care sunt meciurile importante ale campionatului pentru ei.
Nepl?ti?i de 6-7 luni, ardelenii au �ceput s? primeasc? din banii restan?i chiar �aintea jocului
cu O?elul! Ambele echipe au pierdut primele dou? meciuri ale sezonului ?i au zero puncte �
clasament! Iat? ce declar? cei doi antrenori �ainte de meciul de luni: �</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;"><strong>Cornel ??lnar (antrenor FC Bra?ov):</strong> <em>�Meciul
cu O?elul este unul foarte important � perspectiva a ce se va �t�pla � campionat �
urm?toarea perioad?. Dup? e?ecurile din primele dou? etape, mai ales cel de la Giurgiu, a
trebuit s? plec?m cu to?ii capul ?i s? con?tientiz?m situa?ia � care ne afl?m. Poate am avut ?i
ghinion s? �t�nim cele mai � form? echipe. Faptul c? s-au mai rezolvat din problemele
financiare bine cunoscute �i d? �credere c? vom avea o cu totul alt? atitudine. Gala?iul are 3
juc?tori suspenda?i, dar nu e foarte relevant acest lucru, pentru c? ?i noi � avem � aceea?i
situa?ie pe Vagner, iar Bruno Madeira, Leko ?i Liviu Ganea sunt � continuare
neref?cu?i."</em><br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Michael
Weiss:</strong> <em>�Am analizat jocul de s?pt?m�a trecut? ?i am ajuns la concluzia c? totul
a fost �potriva noastr?. Cred c? ne vom pune la punct p�? la urm?torul joc ?i mergem s?
juc?m fotbal. Atitudinea e pozitiv?, am avut antrenamente bune ?i intr?m din ce � ce mai mult
� form?. Vom merge cu agresivitate s? c�tig?m puncte la Bra?ov. Avem probleme la postul de
portar, dar acum � avem pe Hotoboc ?i Plopeanu � plus ?i sper s? ne ajute.�</em></p>
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