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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/dragos_plopica.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Portarul
Drago? Plopeanu, ales de suporteri ?i Dun?rea B?tr�? ca fiind juc?torul lunii august, este �
continuare accidentat ?i va pierde meciul cu Pandurii T�gu Jiu din deplasare, dup? ce nu a
putut intra nici � Cup? la Br?ila. El va fi �locuit � continuare de Dumitru Hotoboc care a ?inut
poarta imaculat? la debutul s?u oficial la O?elul.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Tot
lovi?i sunt ?i Alexandru Zaharia sau Marcel Avdic, cei doi mijloca?i constituind absen?e
importante � tab?ra o?elar?, av�d � vedere statutul lor de titulari � general.� �<br />Serkan
Ciftci a primit o suspendare de 3 etape, dup? eliminarea de tot r�ul din meciul cu CSU Craiova.
Comisia de Disciplin? l-a sanc?ionat cu suspendare pentru trei jocuri ?i o penalitate de 4.000
lei. El mai are de isp??it o etap?, dup? ce a stat la jocul cu CFR, dar ?i la cel cu Br?ila. De altfel,
turcul a fost trimis la echipa a doua, la fel ca Ad?sc?li?ei, Marus sau Drago? Stan, ace?tia
nefiind p?stra?i � lotul de 18 pentru meciul cu Pandurii. <br />De asemenea, Lucian Murgoci
este suspendat o etap? pentru cumul de cartona?e.<br />Acestea sunt ve?tile rele, la polul
opus st�d informa?iile c? majoritatea noilor veni?i sunt preg?ti?i s? intre � teren ?i, dup? ce
Jula ?i Tavares au debutat cu succes, este posibil ca la T�gu Jiu s? vedem toat? artileria grea,
cu Cernat, Iulian Popa sau Brigido cel pu?in pe banca de rezerve. <br />Partida Pandurii T�gu
Jiu - O?elul se va disputa luni, 29 septembrie 2014, cu �cepere de la ora 18.30 ?i va fi
transmis? � direct pe Look TV.</p>
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