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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/tibi_sely.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />�tr-un interviu
acordat Monitorului de Gala?i, antrenorul Tibor Selymes a vorbit despre motivele pentru care a
ales O?elul, sfaturile primite de la Dorinel Munteanu, preg?tirea fizic? a echipei pe care o
antreneaz?, lotul pe care l-a g?sit la Gala?i ?i ?ansele de salvare de la retrogradare.</p>      <p
style="text-align: justify;"><strong>Tibor Selymes:</strong> <em>�Da, este adev?rat c? am
acceptat propunerea O?elului � doar o or?. Nu puteam s? refuz o fost? campioan? a Rom�iei.
V?zusem O?elul ?i � partida pe care o disputase la Bra?ov, unde locuiesc eu, ?i �i f?cusem o
imagine despre echip?. V?zusem ?i celelalte jocuri ale echipei g?l??ene la televizor. Nu vreau
s? vorbesc ur� despre antrenorul care a fost �aintea mea la echip?, dar trebuie s? tragem tare
pentru a ajunge la un nivel fizic normal. Plus c? am juc?tori � lot care au mari caren?e tactice.
Nu credeam c? pot exista juc?tori � prima lig? care au 25 de ani ?i nu ?tiu cum s? se
pozi?ioneze ?i ce s? fac? � timpul unei partide. Deocamdat? trebuie s? ne descurc?m cu ceea
ce avem la dispozi?ie. Din iarn? vom mai face modific?ri � lot. Am vorbit cu Dorinel Munteanu
pentru c? a stat 3 ani la O?elul ?i a f?cut lucruri extraordinare aici. Mi-a vorbit foarte frumos
despre clubul g?l??ean. Pot s? v? spun ?i eu c? la Gala?i exist? o infrastructur? extraordinar?.
Avem teren de antrenament chiar l�g? cel principal, condi?ii de refacere moderne, sal? de
for??. Dac? am mai avea ?i lot competitiv ar fi perfect. Glumesc, pentru c? avem c�iva juc?tori
foarte buni. M? refer la Cernat, Jula, Popa, cei doi portughezi. Problema este c? ei au venit
nepreg?ti?i fizic ?i nu se pot exprima deocamdat? la adev?rata lor valoare. Nu pot s? spun c?
trebuie doar s? alergi ?i rezolvi un meci, pentru c? nu suntem la atletism. Trebuie �s? ca
juc?torii s? fie foarte bine preg?ti?i fizic, pentru c?, dac? au caren?e din acest punct de vedere,
nu se pot exprima la adev?rata lor valoare. A venit profesorul T?m??anu ?i vom pune lucrurile
la punct. � cele dou? s?pt?m�i de pauz? vom lucra la acumul?ri fizice, pentru ca echipa s?
arate bine de la meciul cu Viitorul. M-a deranjat c? nu suntem o echip?. La Tg. Jiu am jucat
aproape 60 de minute la un nivel destul de bun, dup? care am c?zut total. S? iei trei goluri cu
capul din faze fixe � trei minute nu am mai v?zut la acest nivel. Trebuie s? lucr?m mai mult la
fazele fixe ale adversarilor. Cred c? nou?, rom�ilor, ne lipse?te ritmul de joc pe care � impun
forma?iile din campionatele tari. Forma?iile noastre nu pot s? duc? un ritm foarte ridicat dec�
maxim 30 de minute. O s?-mi spune?i c? Red Bull Salzburg nu vine dintr-un campionat tare...
dar echipa austriac? are buget de 50 de milioane de euro. ?ti?i vreo echip? de la noi care
m?car se apropie de aceast? sum?? Plus c? la noi juc?torii au caren?e tactice mari ?i din acest
motiv nu joac? la echipele din occident. �i amintesc faptul c? atunci c�d am fost transferat la
Cercle Bruges am avut un ?oc. Noi st?team � cantonament 3 zile �ainte de meci ?i 3 zile
dup?, iar la echipa belgian? eram liber p�? cu 3 ore �ainte de partid?. Nu ?tiam ce s? fac.
Apoi, la Anderlecht ?i la Standard Liege, mi-a venit mult mai u?or. Eu sunt adeptul disciplinei
stricte. Dac? un juc?tor gre?este grav, � ofer ?i a doua ?ans?, iar dac? gre?e?te ?i a doua oar?
este amendat, iar la a treia este out. Dac? nu credeam c? avem ?anse, nu mai acceptam oferta
conducerii. Cred c? sunt cam nou? echipe care se vor lupta pentru evitarea retrograd?rii. Cred
c? noi trebuie s? mai c�tig?m �c? 12 puncte pentru a aborda returul cu ?anse reale. Trebuie
s? c�tig?m cel pu?in dou? meciuri acas? ?i s? venim cu dou? succese din deplasare pentru a
r?m�e � c?r?i. Cred c? echipa va ar?ta a?a cum �i doresc eu abia din prim?var?. Am cerut
conducerii s?-mi acorde �credere ?i r?bdare pentru a reu?i s? fac ceva. Suporterii s? aib? ?i ei
�credere, pentru c? O?elul va redeveni o echip? de temut."</em></p>
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