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managerul Cristi Munteanu, un om pe placul suporterilor ro?-alb-alba?tri, a declarat �ainte de
meciul cu Viitorul Constan?a c? este timpul ca fosta campioan? a Rom�iei s? renasc? din
propria cenu??. Oficialul O?elului a afirmat c? echipa nu ar avea nicio scuz? dac? va fi
�fr�t�de forma?ia lui Gheorghe Hagi.</p>  <p style="text-align: justify;" />  <br /><strong>Cristi
Munteanu:</strong> <em>�Emo?iile au �ceput de luni. Este practic cea mai important?
s?pt?m�? de c�d ne afl?m noi aici. Acum, c? to?i juc?torii sunt preg?ti?i, trebuie s?
demonstr?m c? merit?m s? evolu?m � primul e?alon al fotbalului rom�esc. Nu va fi un meci
u?or. Viitorul vine dup? un succes ob?inut la Giurgiu � fa?a echipei care a terminat pe locul doi
sezonul trecut, Astra, astfel c? moralul juc?torilor lui Hagi este foarte sus. Sunt �s? convins c?
b?ie?ii no?tri se vor mobiliza la maximum ?i vor da totul. �t�nim o echip? de moral care este
pe val � acest moment, astfel c? nu ne va fi deloc u?or. Experien?a juc?torilor pe care i-am
adus recent se poate dovedi decisiv?. Le-am transmis juc?torilor: at� eu c� ?i Ovidiu
consider?m c? sezonul �cepe pentru noi � partida cu Viitorul. De acolo va trebui s? plec?m cu
3 puncte, adic? va trebui s? ne �toarcem victorio?i. Dup? acest meci vom avea pe teren
propriu partide cu echipe destul de accesibile. ?i eu ?i Ovidiu le-am spus juc?torilor c? trebuie
s? demonstreze � partida cu Viitorul faptul c? fosta campioan? a Rom�iei va rena?te.
Antrenorii sper? ca rela?iile de joc s? se cristalizeze c� mai repede. Omogenizarea trebuie s?
se �cheie c� mai rapid, pentru c? noi am pierdut deja mult teren fa?? de celelalte forma?ii. Din
punctul meu de vedere, nu vom avea nicio scuz? dac? vom pierde partida cu Viitorul. La echip?
nu mai avem nevoie de juc?tori cu fi?e ?i ifose. Fiecare fotbalist care va fi folosit trebuie s?
termine partida cu iarb? � gur?, cum se spune � limbaj sportiv. Trebuie s? ne sacrific?m cu
to?ii pentru a scoate corabia la liman. Noi venim dup? o partid? ciudat? cu Steaua. Nu s-a putut
face o analiz? la acea partid?, pentru c? din minutul 15 am evoluat � 10 oameni. Cele 15
minute reu?ite din partida cu Steaua ne-au dat impresia c? echipa poate mult mai mult. Nu
accept o �fr�gere la Viitorul sub nicio form?. O problem? va fi �s? gazonul artificial care ar
putea s? ne creeze probleme. Din c�e am auzit nici juc?torii Viitorului nu se simt bine pe acest
teren. Va fi o partid? de care pe care.�</em></p>
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