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/>Echipa de fete a clubului O?elul ?i-a aflat adversarele cu care se va duela pentru promovarea
� Superlig?. � edi?ia 2014-2015, Liga I va avea � componen?? dou? serii. O?elul va juca �
Seria I al?turi de alte ?ase echipe: Armonia Dolhe?ti (jud. Suceava), M?gura Bac?u, Viitorul
Buz?u, Selena Constan?a, Navobi Ia?i ?i CSM Pa?cani (jud. Ia?i).</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;">Pentru a promova � Superlig? (obiectivul declarat al echipei preg?tite
de Ion Morohai ?i Dana Radu), O?elul trebuie s? c�tige seria. O alt? posibilitate de promovare
este ?i prin intermediul barajului. La finalul sezonului echipa de pe locul doi din Seria I va juca
baraj cu locul ?apte din Superlig?, iar locul secund din Seria a II-a, cu locul opt din
Superlig?.<br />O?elul va lupta pentru promovarea direct? cu: Navobi Ia?i (echip? ce a
retrogradat sezonul trecut ?i dore?te revenirea � prima lig?), Armonia Dolhe?ti (a terminat
sezonul trecut � Seria Nord pe locul patru � play-off), M?gura Bac?u (edi?ia trecut? a jucat �
Seria Nord, dar a c�tigat un singur meci � tot sezonul, iar la final s-a clasat ultima din toat?
Liga I), Viitorul Buz?u (fost? coleg? de serie cu O?elul sezonul trecut, a terminat play-off-ul pe
locul patru din patru), Selena Constan?a (este adversarul cel mai des �t�nit de O?elul, au
jucat cinci meciuri oficiale, bilan?ul este echilibrat: o victorie O?elul, 4-1 la Gala?i, � Cupa
Rom�iei, o victorie Selena, 7-2 la Constan?a, � turul sezonului regulat ?i trei remize 3-3 la
Gala?i ?i de dou? ori 1-1 la Gala?i ?i Constan?a, � play-off. Noul sezon al Ligii I� va debuta pe
7 septembrie.</p>  <p style="text-align: right;"><strong><a target="_blank"
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