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/>Team-managerul Cristi Munteanu a f?cut un nou apel c?tre suporterii g?l??eni, pentru ca
ace?tia s? se prezinte � num?r c� mai mare la meciul de m�ne cu ASA T�gu Mure?. Oficialul
a explicat ?i motivele pentru care fanii ro?-alb-alba?tri ar trebui s? vin? la stadion, explic�d c?
O?elul nu poate tr?i f?r? oamenii din tribune sau peluze.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;"><strong>Cristi Munteanu:</strong> <em>�Este foarte important s? avem un public
numeros la partida aceasta. Dac? �vingem suntem � grafic. Nu putem s?-l c�tig?m dec�
�preun? cu suporterii. Fac apel la to?i suporterii s? rup? 10 lei din salariu ?i s? vin? s? ajute
aceast? echip?. �chipui?i-v? ce ar �semna s? dispar? O?elul din peisajul sportiv g?l??ean. Ar
fi un dezastru. De exemplu, Br?ila nu mai are echip? de Liga 1 de mult ?i ar fi foarte greu dac?
ar r?m�e ?i Gala?iul f?r? echip? � prima divizie. Este important pentru juc?tori s? fie
�curaja?i. �t�nim o echip? foarte bun?. Nu �t�plator se afl? pe o pozi?ie frunta?? � Liga 1.
ASA are � componen?? juc?tori cu experien??, care sunt trecu?i de 30 de ani. Nu va fi u?or,
dar jocul echipei noastre din ultimele partide ne d? speran?e c? ne vom impune. Nu puteam
l?sa intrarea liber?, pentru c? gruparea noastr? se afl? �tr-o situa?ie finaciar? foarte grea.
Avem cele mai mici pre?uri la bilete din toat? Europa. Suporterii, care nu sunt pu?ini, trebuie s?
dovedeasc? faptul c? sunt al?turi de echip? ?i s? pl?teasc? 10 lei pentru un bilet. Nu exist?
pre?uri mai mici dec� la noi. Eu sunt convins c? suporterii vor veni � num?r mare la partida de
duminic?, pentru c? juc?torii au nevoie de ei. B?ie?ii au dovedit c? au caracter ?i suporterii
trebuie s?-i r?spl?teasc? ?i s? fie al?turi de ei. Ar fi extraordinar ca la ultimul meci al anului pe
teren propriu stadionul s? fie aproape plin. Cred c? ?i premiile pe care le oferim vor contribui la
o afluen?? mare de spectatori. Nu este pu?in lucru s? petreci aproape dou? s?pt?m�i al?turi de
juc?torii favori?i � cantonament."</em></p>
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