FINAL: Oţelul – Steaua 0-3 (0-2)
Scris de Marian Istrate
Duminică, 05 Octombrie 2014 12:02

După umilința suferită la Târgu-Jiu, unde echipa noastră a fost învinsă cu scorul de 4-0, Oțelul
primește vizită Stelei. Probabil este meciul pe care îl așteaptă fiecare gălățean încă de la startul
sezonului, meciul în care ne bazăm pe faptul că spiritul de „oţelar” nu s-a pierdut, atât pe teren,
cât și în tribune.

Acesta este jocul în care se poate spăla onoarea după atâtea partide pierdute și în care tinerii
jucători precum Tudorie, Miron sau Marus pot demonstra că Vali Ștefan, Ion Viorel, Tănase,
Tofan și Maleș au lăsat ceva în urmă.
Într-o astfel de partidă nu mai contează locul din clasament, nu mai contează valoarea
jucătorilor, cotată pe diferite site-uri. Contează doar motivația, mândria, contează aportul și
susținerea publicului.
Pe această cale, facem un apel către întreagă suflare roș-alb-abastra să-și facă simțită
prezența în aceste momente delicate și să fim un tot unitar, să luptăm împreună pentru că doar
astfel putem avea pretenții ca cei din teren să-și dea sufletul pentru o victorie!
Ultima partidă în care s-au întâlnit cele două formații a avut loc în luna mai pe Arena Națională,
acolo unde bucureștenii au reușit să obțină pe final remiza, după ce formația noastră a condus
de două ori. La Galați, ultima partidă s-a terminat de asemenea nedecisă, 1-1, însă actorul
principal a fost arbitrul Iulian Dima care, spre mirarea tuturor, a purtat echipament negru de
cavaler al fluierului și nu roș-albastru ca un veritabil al 12-lea jucător al Stelei ce a fost.
În vederea partidei de duminică, antrenorul Tibos Selymes întâmpină probleme destul de mari
în alcătuirea formației de start. Pe lângă vechii accidentați Silviu Ilie sau Dragoș Plopeanu vor
mai absenta Răzvan Gradinaru (suspendat), în timp ce Alexandru Zaharia, Cristian Cristea și
Karol Karlik au acuzat probleme medicale pe parcursul săptămânii, fiind incerţi.
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ECHIPE PROBABILE:
OŢELUL: Hotoboc – Cojoc, Miron (Cucu), Sipovic, Popescu – Avdic, Milea, Helder, Cernat –
Cristea, Jula.
Steaua: Arlauskis – Luchin, Szukala, Varela, Toşca – Prepeliţă, Breveld – Chipciu,
Sânmartean, Tănase – Keşeru.
Arbitri: Cătălin Popa(Piteşti) – Aurel Oniţa(Constanţa), Andrei Constantinescu(Bucureşti).
Observatori: Marian Salomir(Cluj-Napoca), Romulus Chihaia(Bucureşti).

DECLARAŢII ÎNAINTE DE JOC:
Tibor Selymes: “Nu ştiu cota de la pariuri, cert e că avem un meci foarte greu cu campioana
României. O să fie diferit faţă de ce a fost la Kiev, abordează altfel meciul cu noi. La nivelul
Stelei nu cred că mai există probleme de oboseală, pentru că altfel nu aveau rezultate.
Contează cum abordăm noi meciul. Dacă jucăm ca la Pandurii, n-avem nicio şansă. Trebuie să
jucăm curajos şi să-i punem probleme adversarului. Lucrăm să reglăm problemele pe care le
avem în defensivă. Sper să nu mai apară aceleaşi greşeli şi la meciul cu Steaua. Nu pot să le
promit suporterilor decât că vom face tot ce ţine de noi pentru un rezultat bun. Nimic nu e
imposibil! Jucăm acasă cu publicul în spatele nostru, avem jucători cu calitate şi experienţă.
Vreau să şi jucăm nu doar să alergăm după minge. Cu 16-17 puncte în iarnă aş fi foarte
mulţumit. Toată lumea e aptă fizic şi mental. Normal că ar trebui să arătăm mai bine după
pauza de după meciul cu Steaua. Cu echipa asta trebuie să muncim mult şi să facem punctele
de care avem nevoie. Trebuie răbdare pentru asta. Dinaintea meciului cu Pandurii m-am gândit
că Cernat trebuie să intre puţin pentru acomodare, ca să îl pot folosi la jocul cu Steaua.”

Constantin Gâlcă (antrenor Steaua): "Steaua este favorită la Galaţi unde ar trebui să câştige
fără probleme. Trebuie să fim atenţi, cei de la Oţelul nu au nimic de pierdut. Trebuie să-mi fac
jucătorii să rămână concentraţi. Nu vreau să aud de oboseală, după jocul de la Kiev. Trebuie să
câştigăm pentru a rămâne pe primul loc. Am văzut meciul Oţelului cu Pandurii, dar acum sigur
vor fi mai motivaţi.”
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