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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/haraga_sorin.jpg" alt="Sorin Haraga, una din legendele fotbalului galatean "
width="430" />�tr-un interviu acordat ziarului Ac?iunea, care se distribuie gratis � zi de meci la
O?elul, Sorin Haraga, fostul juc?tor de legend? al forma?iei ro?-alb-albastre ?i actualul antrenor
al echipei satelit a vorbit despre genera?ia care vine din spate, tinerii pe care � cre?te pentru
echipa mare ?i rela?ia cu echipa de seniori. �</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>Sorin Haraga:</strong> <em>�Principalul obiectiv al echipei a doua este
formarea juc?torilor. Ei sunt �tr-o etap? de post-formare � care fac trecerea de la juniori la
seniori. Este o etap? important? pentru ei, care trebuie s? aib? continuitate. Un alt obiectiv al
echipei a doua este aducerea juc?torilor de la prim? echip? �tr-o anumit? form? sportiv? prin
evolu?ii la echipa a doua, precum ?i readucerea � form? sportiv? a juc?torilor accidenta?i de la
prima echip?. M? bucur foarte mult pentru Cosmin Stoian, este un t�?r talentat, de perspectiv?,
este un b?iat serios, are calit??i fotbalistice cu care eu � prev?d un viitor frumos � fotbal. Acum
depinde de el ?i de ?ans?, pentru c? � fotbal trebuie s? ai ?i ?ans?. �ceputul este bun pentru
el. Referitor la juniorii care ar putea ajunge la echipa mare, deocamdat? tinere?ea lor, lipsa de
experien?? nu-i pot propulsa, mai ales acum, c�d prima echip? lupt? pentru evitarea
retrograd?rii. Pentru viitor da, sunt juc?tori cu poten?ial ?i cu perspective. Au nevoie de jocuri,
de competi?ii, de ritm ?i, � momentul � care prind o oarecare experien?? a competi?iei ?i a
jocurilor, pot face pasul cu u?urin?? spre Liga I ?i spre performan??. �i place s? merg pe zona
con?tientiz?rii juc?torilor pe ceea ce �seamn? performan??, antrenament, disciplina sub toate
formele ei � disciplina � teren, disciplina la antrenament �, �i place s? fiu organizat. Cam
astea sunt reperele mele ca antrenor. � general, apreciez tinerii serio?i, disciplina?i ?i care au
dorin?? de munc?. Pe ace?tia � �curajez, sunt al?turi de ei oric�d, am discu?ii cu ei, le dau
sfaturi. Unitatea de grup este important?. � �curajez s? vorbeasc? despre fotbal, s? aib?
discu?ii constructive mai ales dup? jocuri, s?-?i fac? o analiz?, s? aib? un sim? de
autoapreciere, un sim? critic ce � va ajuta s? fie constructivi, s? vad? nu doar lucrurile bune, ci
?i gre?elile ?i astfel s? se corecteze. Corectarea acestei atitudini vine din preg?tirea mental?,
noi trebuie s? le ar?t?m care este drumul spre performan??. Vorbim ?i de vremuri diferite,
societatea de azi nu mai e la fel ca cea din anii �80-�90. Atunci, �tr-adev?r, juc?torii nu se
g�deau la bani, nici m?car nu aveau contracte, aveau doar un salariu. Acum sunt contracte,
sunt juc?tori profesioni?ti care, poate, v?d lucrurile invers: pun contractul pe primul loc ?i
realiz?rile pe locul doi. Ei trebuie s? �?eleag? c?, �ainte de toate, trebuie s?-?i arate
poten?ialul, s? demonstreze ?i s? aib? continuitate, mai ales c�d sunt promova?i la prima
echip?, pentru c? foarte u?or po?i s? ajungi sus, dar la fel de u?or po?i s? cazi. Eu �curajez
p?rin?ii s?-?i trimit? copiii la sport ?i la fotbal, pentru c? � va ajuta � cre?terea ?i formarea lor.
Un sport, � general, nu are cum s? strice. Copiii trebuie �curaja?i s? vin? s? fac? fotbal. La
copii, nu rezultatele sunt importante. Dac? e s? m? refer la rezultate, cea mai frumoas? amintire
este promovarea la turneul final cu Under 19 de la Dun?rea Gala?i. De departe �s?, cea mai
mare satisfac?ie a mea ca antrenor este aceea c? lucrez la O?elul Gala?i, un club mare din
Rom�ia, la care am ?i jucat �tre anii 1993 ?i 2001.� Sportul trebuie sus?inut de comunitate.
Eu sunt convins c? membrii comunit??ii vor veni al?turi de echip?, pentru c? este echipa
ora?ului ?i pentru c? asta este menirea comunit??ii. F?r? spectatori, fotbalul nu are aceea?i
frumuse?e.�</em></p>
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