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<p style="text-align: justify;" /><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cristea_cristi.jpg" alt="Cristi Cristea e gata pentru un nou inceput"
width="430" />Marcatorul golului egalizator al O?elului din meciul cu Gaz Metan Media?,
Cristian Cristea, a vorbit despre condi?iile � care s-a jucat meciul, un nou �ceput la echip?,
despre adversarul de asear? ?i despre meciurile care urmeaz?.   <br /><strong>Cristian
Cristea</strong>: <em>"A fost foarte greu, o vreme foarte rece, dar trebuie s? ne obi?nuim
pentru c? a venit iarna ?i de acum �colo doar a?a o s? fie. P�? la urm? am luat un punct pe
ultima sut? de metri. Cred c? e important pentru noi, e ca un nou �ceput. E ca o gur? de oxigen
putem merge mai �crez?tori s? avem un nou �ceput. Avem un antrenor nou de doar c�eva
s?pt?m�i, am muncit mult � ultima vreme ?i cred c? s-a v?zut ast?zi o echip? mult mai
agresiv?, mult mai bine preg?tit? fizic, iar punctul ?sta ne d? �credere. S-a sim?it lipsa unui
preparator fizic e important acest aspect, acesta ?tie cum s? fac? antrenamentele, c�d s?
�carce mai mult sau c�d s? o lase mai moale. Bine c? a venit chiar ?i � ultimul ceas ?i c? ne-a
preg?tit foarte bine, iar acum putem s? juc?m fotbal a?a cum ne dorim. Nu mi se mai �t�plase
s? m? antrenez f?r? preparator. Acum ne obi?nuim, cum am zis, trebuie s? o lu?m de la cap?t,
�cepe sezonul ?i pentru noi ?i e bine c? am ar?tat foarte bine ast?zi din punct de vedere fizic.
S-a v?zut clar c? acum putem s? c�tig?m orice meci. Media?ul are o echip? foarte bun?, dar
noi am fost cap la cap cu ei. Mergem �crez?tori ?i la Petrolul, au fost surprize mari � acest
start de sezon. Normal c? ne temem de retrogradare, dac? ne uit?m � clasament suntem
ultimii, dar asta ne motiveaz? ?i mai mult s? d?m totul ?i s? �cerc?m s? c�tig?m fiecare meci.
�i face pl?cere c? avem salariile la zi.�</em></p>
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