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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Cristi
Munteanu s-a infuriat pe arbitri" src="images/front/babicu_crist_munteanu.jpg" height="250"
width="430" />O?elul a fost �vins? pe propriul teren de Steaua cu 3-0, dar diferen?a s-a f?cut
� minutul 17 c�d C?t?lin Popa l-a eliminat pe Helder Tavares � urma a doar dou? faulturi. Din
acest motiv, team managerul Cristi Munteanu a declarat dup? partid? c? nu are ce s? le
repro?eze o?elarilor, av�d � vedere c? ace?tia au jucat foarte bine c�? vreme au fost 11 pe
teren ?i afirm�d � acela?i timp c? O?elul a prins o brigad? de arbitri foarte slab?. Oficialul
ro?-alb-albastru s-a aprins la final ?i a exclamat c? dac? va fi nevoie echipa noastr? va juca ?i
�potriva arbitrilor ?i va muri � picioare, dac? a?a va fi s? fie, dar crede �c? � salvare!</p>   
<br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Cristi Munteanu:</strong> <em>"A fost mai mult
frustrant dec� dureros, c? puteam scoate mai mult din acest meci! Nu vreau s? scuz rezultatul
?i gre?elile individuale, dar s? joci cu cea mai bun? echip? din Rom�ia, din minutul 15 cu un
om mai pu?in, e imposibil s? faci un rezultat de egalitate. O?elul Gala?i a avut un mare ghinion
s? aib? o asemenea brigad? de arbitri. Nu am banii domnului Niculae s? spun mai multe. Dac?
eram � locul d�sului, a dou? zi �chideam clubul! M? bucur? faptul c? am avut un stadion plin,
dar nu m? bucur? c? din minutul 15 acest stadion plin nu a mai v?zut fotbal. Ce s? vad?? Un
O?elul � 10 oameni ?i o Steaua � 11? Au dat banii degeaba pe bilet. Trebuie reorganizate
aceste deleg?ri ale arbitrilor. E stat � stat ceea ce se petrece � acest arbitraj. A fost o mare
nedreptate ceea ce am p??it. Gre?elile se accept?, dar inten?iile nu, iar dac? spunem mai mult
suntem suspenda?i. Nu se poate ca � 10 etape s? iei 9 cartona?e ro?ii. At� timp c� pl?tesc
260 de milioane pe meci pe acest barem ?i dorm trei ore pe nopapte, nu po?i s? vii ?i s? m?
calci � picioare. P�? � minutul 15-17, nu ?tiai care e Steaua ?i care e O?elul, nici de centru nu
apucaser? s? treac?. Nu avea nevoie Steaua de un cartona? ro?u ca s? ne bat?. O?elul Gala?i
nu este o echip? oarecare, este fost? campioan? ?i fost? supercampioan<em>? </em> ?i nu
merit? s? fie tratat? � acest hal. Vrem s? men?inem echipa � Liga 1 ?i vin ni?te domni care
nici fa?? de arbitri nu au ?i ne judec? �tr-o asemenea manier?. ?i �potriva arbitrilor vom juca,
dac? a?a stau lucrurile, ?i v? garantez c? vom r?m�e � Liga 1! Iar dac? va fi s? murim, o s?
murim � picioare!�</em></p>
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