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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Fetele de la
Otelul joaca in deplasare in debutul noului sezon" src="images/front/feminin_otelul_galati.jpg"
height="250" width="430" />La fel ca � edi?ia precedent? a Ligii I, echipa feminin? a clubului
O?elul va juca primul meci al sezonului la Buz?u, pe terenul celor de la Viitorul. Debutul � noul
sezon al ligii secunde feminine este programat duminic?, 7 septembrie, de la ora 11.00, pe
terenul sintetic al stadionului �Cornel Negoescu�, din Buz?u.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;">?i � etapa a II-a O?elul va juca � deplasare, pe terenul celor de la Club Sportiv ?colar
T�govi?te, echip? de la care provine funda?ul central al echipei, Giorgiana Vasile. Pe teren
propriu, O?elul va juca � runda a III-a, duminic?, 28 septembrie, de la ora 11.00, cu
sucevencele de la Armonia Dolhe?ti-F?lticeni. <br />Programul �o?elarelor� � turul Seriei Est,
continu? astfel: etapa a IV-a, 5 octombrie, Selena Constan?a - O?elul; etapa a V-a, 26
octombrie, O?elul - Navobi Ia?i; etapa a VI-a, 2 noiembrie, CSM Pa?cani - O?elul; etapa a
VII-a, 9 noiembrie, O?elul - Sport Club Municipal Bac?u. <br />Altfel, dup? ce au c�tigat �Cupa
Heniu� de la Prundu B�g?ului, fetele preg?tite de Ion Morohai ?i Dana Radu au sus?inut un
meci amical cu colega de serie CSM Pa?cani. Jocul a fost c�tigat de O?elul cu 3-0, toate
golurile fiind marcate de Andreea Herczeg.<br />Pentru a promova � Superlig? (prima divizie),
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 (Est) cu locul opt din Superlig?.</p>  <p style="text-align: right;"><strong><a
target="_blank" href="http://www.sportgalati.com">www.sportgalati.com</a></strong></p>
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