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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/selimes.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />La conferin?a de
pres? de dinaintea partidei cu Viitorul Constan?a, antrenorul Tibor Selymes a vorbit despre
importan?a jocului de m�ne, terenul sintetic de la Chiajna, unde se va disputa meciul ?i despre
ultimele arbitraje care au �curcat O?elul.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>Tibor Selymes:</strong> <em>�Eu zic c? ne-am preg?tit bine � cele dou?
s?pt?m�i. Am reu?it s? aducem lotul c� de c� la nivelul fizic necesar. Am lucrat ?i tactic. Dac?
juc?torii simt c? nu sunt preg?ti?i fizic, ei trebuie s? fac? singuri, pentru c? de aceea sunt
profesioni?ti.� Sunt sigur c? vom ar?ta altfel cu Viitorul. Avem respect fa?? de adversar, dar nu
ne temem de el. E o echip? t�?r? care joac? frumos. Sper s? se vad? la acest joc ?i stilul
nostru. E un meci � care trebuie neap?rat s? facem puncte. Trebuie s? privim jocul cu Viitorul
ca pe un nou �ceput. Nu mai avem voie s? g?sim scuze. Trebui s? fim uni?i ca o familie ?i s?
ob?inem puncte. Dac? am lua 3 puncte � acest meci am avea un moral bun pentru viitor ?i
apoi putem pune probleme oricui. �i place 1-0, scor italian. S? nu primim gol, asta e cel mai
important. Am f?cut un antrenament pe teren sintetic, nu puteam face ?edin?e de preg?tire
toat? s?pt?m�a acolo, pentru c? sunt suprafe?e diferite. Am putea avea probleme cu terenul
sintetic de la Chiajna. Este o problem? faptul c? se va juca pe gazon artificial. Am f?cut
antrenament pe Siderurgistul ?i sper s? nu �t�pin?m dificult??i foarte mari la partida de
s�b?t?, juc?torii profesioni?ti se adapteaz? pe orice suprafa?? de joc. Trebuie s? d?m totul �
meciul cu Viitorul. Vreau s? v?d o echip? cu tupeu care se sacrific? pe teren. Este adev?rat c?
se poate �t�pla orice, dar trebuie s? d?m totul pe teren. Vreau doar ca arbitrii s? fie corec?i. La
meciul cu Steaua centralul ne-a lini?tit din primele minute. La ultimele dou? partide am avut
elimina?i pe nedrept. Nu e doar vina noastr?, mai e ?i arbitrajul un factor.�</em></p>
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