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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/jula_emil.jpg" alt="Jula in tricoul Otelului" width="430" />Noul manager
general al O?elului, Ovidiu Burc?, a anun?at � exclusivitate la Lider Sportiv de la ProFM Lider
FM faptul c? a b?tut palma cu atacantul Emil Gabriel Jula (34 de ani), fostul golgeter al echipei
ro?-alb-albastre �tre 2006 ?i 2008, care a adus apoi 700.000 de euro clubului de la Dun?re prin
transferul la Energie Cottbus, acolo unde a fost coleg chiar cu Burc?!</p>      <p
style="text-align: justify;"><strong>Gabriel Emil Jula</strong> s-a n?scut pe 3 ianuarie 1980 la
Cluj-Napoca ?i a �ceput fotbalul la Universitatea din localitate. A mai jucat � ordine pentru
O?elul Gala?i, Energie Cottbus, MSV Duisburg, Anorthosis Famagusta, VfL Osnabr�ck,
Ceahl?ul Piatra Neam? ?i din nou acas? la Universitatea Cluj, de unde revine acum la noi.<br
/>Emil Jula e un atacant masiv, la cei 1,92 m pe care � m?soar?. E genul de v�f de careu, f?r?
vitez? sau dribling, �s? cu mobilitate, joc aerian ?i un extraordinar sim? al por?ii. <br />�
2006-2007, cu 14 goluri, a fost golgeterul forma?iei ro?-alb-albastre, aportul s?u la calificarea �
Cupa UEFA Intertoto, de pe locul 5 � campionat, neput�d fi pus la �doial?. Jula a fost poate
cel mai bun executant de lovituri de pedeaps? din istoria O?elului, el rat�d o singur? dat? un
astfel de procedeu, dar trebuie precizat c? ?i atunci a revenit imediat ?i a �cheiat faza cu gol!
�Gulliver� a jucat timp de dou? sezoane la O?elul Gala?i, totaliz�d 65 de meciuri ?i 31 de
goluri �scrise � Divizia A, cu o medie superb? de aproape un gol la dou? meciuri! Mai mult,
chiar ?i � doar 4 meciuri de Cupa Rom�iei a marcat de alte 3 ori� <br />De asemenea, a
participat � Cupa UEFA Intertoto, marc�d 3 goluri � 4 meciuri ?i ob?in�d primul trofeu din
istoria clubului nostru, la care aportul s?u a fost unul imens. Poate cel mai important gol �scris
pentru O?elul e cel din �infernul� de la Trabzon, unde Jula �chidea tabela la 1-2 � minutul 88,
marc�d dintr-un penalty pe care tot el l-a scos! Golul s?u a consfin?it victoria � dubl? man??
contra unei forma?ii mult mai valoroase pe h�tie, cea a Trabzonsporului, ?i aduce O?elului
primul trofeu din istorie! <br />Toate golurile pe care le-a �scris pentru echipa noastr? i-au adus
un binemeritat loc � istoria gloriilor clubului, � sezonul 2007/2008, cu 17 goluri �scrise fiind
foarte aproape de titlul de golgeter al Rom�iei! Din aceste motive, Dun?rea B?tr�? l-a trecut pe
Jula � r�dul celor 50 de legende ale clubului la 50 de ani de la fondarea O?elului. <br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Emil Jula (pe c�d evolua �
Bundesliga)</strong>:<em> �N-o s? uit niciodat? echipa ?i ora?ul care m-au consacrat. Cei doi
ani petrecu?i la O?elul au fost extraordinari.�</em></p>

 1 / 1


