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width="430" />Cristi Munteanu a vorbit pentru Digi24 Gala?i despre turul de campionat al
O?elului. Team-managerul a f?cut o analiz? a primei p?r?i a sezonului 2014-2015 ?i a afirmat
c?, de?i e con?tient c? se putea mai mult, toat? lumea trebui s? �?eleag? c? nimic nu e �c?
pierdut, iar din retur sper? la o mobilizare care s? aduc? cu sine �plinirea obiectivului, adic?
salvarea de la retrogradare.  <br /><strong>Cristi Munteanu:</strong> <em>��i pare foarte r?u
c? ne afl?m � situa?ia � care ne afl?m, dar dac? analiz?m pertinent ?i vedem cu ce ne-am
confruntat � turul acesta de campionat, cel pu?in de c�d am veni noi la echip?, m? pot declara
oarecum mul?umit. C? se putea mai mult asta ?tie toat? lumea. Nu pot s? uit meciul de la
Viitorul, c�d � minutul 30, la scorul de 0-0, echipa noastr? a fost penalizat? nedrept cu penalty
?i cartona? ro?u. De asemenea, nu pot s? uit meciul cu Steaua de acas?, c�d la 0-0, � minutul
17, primim din nou cartona? ro?u ?i termin?m meciul � 10 oameni �potriva campioanei. Au
existat ?i gre?eli din partea noastr?, gre?eli personale ale juc?torilor sau gre?eli colective. Una
peste alta cred c? puteam mai mult, dar nici a?a nu este tragic din punctul meu de vedere. Mai
sunt 17 meciuri de jucat � retur, suntem la o diferen?? de 6 puncte de salvare. Eu sunt optimist
c? vine perioada de preg?tirte, am mare �credere � profesorul T?m??anu, un preparator fizic
care a muncit bine ?i, pe parcursul campionatului, a reu?it s? redreseze problema fizic? a
juc?torilor. De asta am mare �credere c? va face o preg?tire bun?, iar din retur, a?a cum vrea
?i Tiby Selymes, vrem s? putem face pressing p�? � minutul 90! Pe finalul turului au fost acele
5 partide � care nu am pierdut contra unor echipe bune, dar a fost un consum psihic, iar la
meciul cu T�gu Mure? cred c? fotbali?tii no?tri n-au putut s? se mai �carce la nivel mental cum
au f?cut-o la Cluj sau la Petrolul. Ne a?teptam la o c?dere, chiar vorbeam ?i cu Ovidiu Burc? ?i
cu Tiby, pentru c? � momentul � care nu ai f?cut ini?ial o preg?tire bun?, nu ai baza cum se
spune, nu po?i termina turul � for??. Unii juc?tori au venit pe parcurs ca Tavares sau Brigido,
apoi g�di?i-v? c? Florin Cernat sau Iulian Popa au jucat f?r? preg?tire de var?. � plus, ceilal?i
juc?tori putem spune c? nici n-au f?cut preg?tire � var?. De asta cred ca am scos maximum din
ce puteam s? scoatem � acest tur de campionat. �s? nu pot uita c? am ?i fost dezavantaja?i
clar de arbitraje. Cine ?tie, poate din meciul cu Viitorul sau Steaua mai luam c�e un punct �
plus, erau puncte importante, dar avem 12 puncte, suntem la 6 de evitarea retrograd?rii. Nu
este nimic pierdut! Un bun exemplu este CSU Craiova care nu c�tiga deloc la �ceput, apoi
ne-au �vins pe noi ?i au devenit de neoprit. La fel sper s? se �t�ple ?i cu noi.�</em></p>
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