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Dun?rea B?tr�? a organizat un sondaj � care suporterii erau invita?i s? voteze care este
juc?torul cel mai potrivit pentru a purta banderola de c?pitan la O?elul. C�tig?tor al
chestionarului a ie?it Constantin Mi?el?ricu, actualul lider al echipei de prima lig?, cu 127 de
voturi. La Lider Sportiv, de la Pro FM-Lider FM, c?pitanul �Mi?e� a vorbit despre sondajul
organizat de site-ul suporterilor:</p>      <p style="text-align: justify;"><em> �Am v?zut sondajul
de pe Dun?rea B?tr�?. Am urm?rit lupta de la distan??, am ?i votat. M? bucur? faptul c? �
viziunea unor suporteri pot fi cel mai potrivit pentru c?pitan. A fost o lupt? str�s? cu Silviu Ilie,
m? bucur c? ?i cei care m-au votat m? v?d ca pe o solu?ie bun?. Pentru mine este o mare
onoare s? fiu c?pitanul O?elului, mai ales dac? ne uit?m � trecut ce c?pitani a avut O?elul, dar
este ?i o mare responsabilitate dat? de antrenor. Nu este u?or s? gestionezi situa?ia �
momentul de fa??, trebuie s? fim aten?i la toate micile detalii, lucrurile bune se iau �
considerare mai pu?in, � timp ce lucrurile rele sunt criticate de toat? lumea. Sper s? scoatem
echipa dim momentul greu ?i s? fim bucuro?i la final.� �</em></p>  <p style="text-align:
justify;">De asemenea, Mi?el?ricu a mai spus c?: <em>�A fost un vis de al meu s? joc � Liga
I, iar c�d am realizat asta am avut alt vis: s? ajung c?pitan. Mul?umesc clubului O?elul c? mi-a
oferit aceast? ?ans?, consider c? suntem pe un drum bun, dac? ne facem fiecare treaba pe
postul lui. Consider c? sezonul ?sta dac? ne vom salva de la retrogradare va fi unul uitat ?i de
la anul vrem s? continu?m pe o linie mai bun?.�</em></p>
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