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Oțelul Galați – Astra Giurgiu 1-1(0-1)
Oțelul dă semne tot mai puternice de revenire, după ce a remizat, 1-1, împotriva
vicecampioanei și deținătoarei Cupei și Supercupei, Astra Giurgiu. Cu egalul de pe teren
propriu, favoriții noștri au ajuns la 3 partide fără înfrângere (e drept, și 8 fără victorie) însă jocul
echipei este cel care ne dă cele mai mari speranțe.

Oțelarii au jucat de la egal la egal cu o nouă adversară din top 5, după ce, în urma cu mai puțin
de o săptămână avuseseră o evoluție la fel de bună și împotriva Petrolului.
Partida s-a desfășurat după coordonate asemănătoare cu cea de acum 2 etape, când echipa
noastră remiza, tot 1-1, în compania celor de la Gaz Metan. Confruntarea a fost extrem de
echilibrată, însă fără prea multe realizări la cele două porți.
Oaspeții au fost cei care au deschis scorul, în minutul 21, atunci când Alibec i-a pasat lui Willian
de Amorim, aflat într-o poziție suspectă de offside, a primit mingea înapoi de la același jucător și
a înscris în poarta goală.
Gazdele nu s-au dat bătute și au început să domine teritorial, însă fără prea mari realizări în
fața porții. A fost nevoie de 2 clipe de inspirație din partea lui Selymes, care i-a trimis în teren pe
Alexandru Tudorie(71') și Cosmin Stoian(85'), pentru ca Oțelul să realizeze ceea ce părea
imposibil.
În minutul 87, când deja ne consolam cu gândul că măcar am jucat bine, chiar dacă urma să
pierdem, Cristian Cristea a aruncat o minge peste defensiva giurgiuveană, Stoian l-a depășit din
preluare pe Lung, apoi a trimis pe lângă Ben Youssef și "renegatul" Tudorie a trimis în plasă, de
la 7 metri.
S-a terminat 1-1, rezultat echitabil, dar care nu ajută prea mult în clasament niciuna dintre cele
două formații.
Chiar dacă etapele trec și ecartul nu scade, trebuie remarcat ca am reușit rezultate bune
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împotriva unor echipe foarte puternice, ceea ce nu poate decât să ajute la creșterea moralului.
Cu multă răbdare, muncă asiduă și un dram de noroc, dar și mai mult sprijin din partea
suporterilor, evitarea retrogradării nu mai pare un deziderat atât de intangibil.

OŢELUL GALAŢI - ASTRA GIURGIU 1-1(0-1)
Liga I – Etapa 14
Stadion “Oţelul” Galaţi - Spectatori 3000
Au marcat: Tudorie 88’/ Alibec 21’
Cartonaşe galbene: Karlik, Tudorie, Murgoci / Joaozinho, Alibec, Florescu
Oţelul: Hotoboc - Murgoci, Leca, Cucu, Popescu - Karlík (71’ Tudorie), Helder - Grădinaru (55’
Brigido), Cernat, Popa (85’ Stoian) - Cristea. Antrenor Tibor Selymes
Astra: Lung jr. - Rus, Oros, Ben Youssef, Joaozinho - Yahaya (80’ Seto), Laban - Enache,
Budescu, De Amorim - Alibec (83’ Florescu). Antrenor: Oleg Protasov
Arbitri: Dragoş Istrate (Bucureşti) - Laszlo Bucsi (Sf. Gheorghe) şi Marius Marchidanu (Brăila)
– Florin Dan (Olteniţa)
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