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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/julan.jpg" alt="Emil Jula" width="430" />�tr-un interviu acordat Monitorului de
Gala?i, Gabriel Emil Jula a vorbit despre motivele pentru care a hot?r� s? se �toarc? la Gala?i,
nevoia de juc?tori cu experien?? � vestiar, bilan?ul foarte slab al atacan?ilor la finalul turului
sau diferen?ele dintre fotbalul german ?i cel rom�esc.</p>      <p style="text-align:
justify;"><strong>Emil Jula:</strong> <em>�La Gala?i am avut cea mai bun? perioad? din
cariera mea. C�d am primit telefon de la Ovidiu Burc? nu am stat pe g�duri nici dou? secunde
?i am acceptat s? m? �torc la echipa mea de suflet. ?tiam c? O?elul se afl? �tr-o situa?ie
foarte grea ?i am dorit s? ajut echipa care m-a propulsat � fotbalul german. Am g?sit un grup
destul de unit numai c? lipsea un lider al vestiarului. Prin venirea mea ?i a lui Florin Cernat s-au
aranjat lucrurile ?i echipa a �ceput s? arate mai bine. Este loc ?i de mai bine, dar pentru acest
lucru trebuie s? ne �t?rim. Avem nevoie de c�iva juc?tori cu experien??. Cred c? � toate
compartimentele avem probleme. Eu sunt atacant ?i este greu s?-i acuz pe b?ie?ii care
evolueaz? � spatele meu. Adev?rul este c? aducem greu mingea � fa?a por?ii. C�d am reu?it
s? aducem balonul � fa?a por?ii de multe ori am ?i �scris. Este �bucur?tor c? am �ceput s?
ne cre?m mai multe ocazii. Se spune �s? c? ultima impresie conteaz? ?i am r?mas cu gustul
foarte amar al meciului din ultima etap? cu ASA Tg. Mure?. Cred c? presiunea mare ?i-a pus
amprenta asupra juc?torilor neexperimenta?i. Am evoluat foarte slab ?i i-am dezam?git pe
suporteri. Chiar dac? am �t�nit o echip? puternic? trebuia s? termin?m turul cu o victorie. Nu
vreau s? fiu �?eles gre?it, dar sunt multe echipe din liga secund? german? care s-ar bate f?r?
probleme pentru primele locuri din Rom�ia. De un an ?i jum?tate de c�d m-am �tors �
Rom�ia �cerc s? schimb mentalitatea tinerilor juc?tori de la noi. Juc?torii tineri din Rom�ia au
mereu scuze c�d evolueaz? slab. Ba c? nu au luat banii, ba c? sunt accidenta?i. C�d le spui
s? se �chid? � sala de for?? ?i s? trag? tare ei spun c? nu au nevoie. Asta am apreciat din
prima zi � Germania, mai ales � liga secund?. Juc?torii germani munceau foarte mult s?-?i
corecteze gre?elile. Nu era nevoie s? le spun? antrenorii s? se preg?teasc? suplimentar. Eu am
r?mas mult timp � Germania pentru c? m-am adaptat la stilul lor de preg?tire. � Germania nu
exist? antrenamente u?oare. Totul se desf??oar? la cea mai ridicat? intensitate. La �ceput mi-a
trebuit ?i mie o perioad? destul de lung? s? m? adaptez. To?i �i spuneau c? este OK, �s? eu
vedeam c? nu este a?a. Am f?cut un pact cu mine �sumi ?i am reu?it s? trec peste toate
greut??ile ?i s? devin titular. Nu degeaba am jucat timp de 6 ani meci de meci. �i convenea
foarte mult stilul german. � campionatul nostru sunt mul?i juc?tori care ?tiu cu mingea, stau
bine � teren, dar atitudinea las? de dorit. � Germania, indiferent cu cine jucam, evoluam doar
la victorie. Pot s? spun c? dup? ce am retrogradat la baraj am jucat la fel de bine ?i � liga
secund?. Nu cred c? sunt � m?sur? s? acuz tactica antrenorilor rom�i. Cred c? tehnicienii fac
tactica ?i � func?ie de juc?torii pe care � au la dispozi?ie. Dac? lotul nu te ajut?, nu po?i
evolua ofensiv. Chiar dac? preg?tim meciul pe 3 linii p�? la urm? noi suntem � teren ?i putem
s? juc?m a?a cum sim?im. Noi, juc?torii, putem schimba stilul de joc. Dac? eu c�tig �seamn?
c? va c�tiga ?i antrenorul ?i va avea de c�tigat ?i clubul. Le-am spus asta pentru a se raporta
la valorile pe care ?i le-au impus ei. Avem juc?tori talenta?i � echip?, dar nu vor s? �?eleag?
c? trebuie s? munceasc? mult mai mult pentru a deveni faimo?i. Trebuie s? recunosc faptul c?
?i eu m-am izbit cu capul de pragul de sus ?i c�d eram t�?r credeam c? tot ce zboar? se
m?n�c?. Bine c? m-am dumirit ?i cred c? am realizat ceva � fotbal. Vreau s? trec peste
accidentarea care m-a chinuit de c�d am venit la O?elul ?i s? joc at� timp c� m? vor ?ine
puterile. La ce juc?tori vin din spate nu am de g�d s? m? las prea cur�d. Avem nevoie de o
minune ?i aceast? minune depinde de noi, cei care form?m vestiarul. Sper din suflet s? reu?im

 1 / 2



�Cred c? � toate compartimentele avem probleme [...]Avem nevoie de o minune�

Scris de Vlad Dr?gan
Sâmbătă, 27 Decembrie 2014 10:25

s? men?inem O?elul pe prima scen? a fotbalului rom�esc.�</em></p>
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