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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/rapisca.jpg" alt="Vlad Rapisca (in stanga)" width="430" />Administratorul
special al clubului O?elul, Vlad Alexandru R?pi?c?, a vorbit � direct la Digi24 Gala?i despre
transferurile care sunt dorite la echip?, situa?ia lui B?nel ?i Stelic? Nicoli??, dar ?i a lui Cornel
R�? sau Ionu? Neagu, dar ?i de ce prefer? fotbali?tii rom�i � detrimental celor str?ini � acest
moment.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Vlad R?pi?c?:</strong>
<em>�Din punctul meu de vedere trebuie clar crescut nivelul pe faza de atac. Dac? pe
ap?rare, Tibor Selymes �preun? cu juc?torii au reu?it s? ajunga la performan?e de genul
jocurilor cu Petrolul ?i Astra, pe atac am suferit ?i trebuie crescut? calitatea � acea zon?. Dac?
ajungem la o �?elegere cu B?nel Nicoli??, el ar putea veni direct � cantonamentul montan.
Este un juc?tor care nu are nevoie de nicio prezentare, clar ne poate ajuta, iar noi ni-l dorim la
echip?. S? vedem dac? putem s?-l ?i aducem. Ne-am �t?ri pe banda dreapt? cu un
funda?/mijloca?, pentru c? B?nel poate juca pe ambele posturi ?i clar ne-am �t?ri pe faza
ofensiv? cu el. Mie mi-a pl?cut ?i fratele lui B?nel, Stelic? Nicoli??. Mi se pare un juc?tor bun,
cu vitez? bun?, are �splin?� ca ?i fratele s?u. � meciul de Cup?, c�d am jucat la Br?ila, chiar
ne-a pus probleme ?i eu de atunci am zis c? ar putea fi o solu?ie pentru noi, f?r? s? m? g�desc
c? la un moment dat putem s? � avem pe ambii fra?i. Din discu?iile pe care le-am avut cu
B?nel, el a?teapt? oferte doar din afar?, iar dac? nu reu?e?te vine la noi. E greu s? vorbe?ti de
un acord cu R�? sau Neagu pentru a veni la O?elul at� timp c� juc?torii pleac? �
cantonament cu alt? echip?. S? vedem ce se �t�pl?, apele trebuie s? se lini?teasc?. Perioada
de transferuri nici m?car nu s-a deschis � mod oficial. Noi am fi mai mult de c� deschi?i pentru
o colaborare cu R�? ?i Neagu. Sunt doi juc?tori care clar ne-ar putea ajuta. Sunt mai mul?i
juc?tori cu care avem discu?ii... Trebuie s? punem bine � balan?? lucrurile, pentru c? una e s?
aduci juc?tori din campionatul rom�esc, care cunosc problemele cu care se confrunt? echipele,
?tiu stilurile antrenorilor, cunosc adversarii ?i alta este s? vii cu fotbali?ti din afar? care nu sunt
obi?nui?i cu nimic din ce avem aici. Nu sunt obi?nui?i cu clima, cu mentalitatea, cu problemele
din fotbalul rom�esc... Noi trebuie s? g�dim o strategie pentru urm?toarele 4 luni de zile ?i
atunci ne trebuie juc?tori cu experien?? ?i care se pot adapta u?or. Ca avantaj pentru a
convinge juc?torii s? vin? la noi avem grupul de conducere pe care l-am format aici, cu
Munteanu ?i Burc?. O s? ave?i ni?te surprize interesante! Nu vrem s? repet?m gre?elile care
s-au f?cut � var?. Nu vrem s? aducem juc?tori doar de dragul de a-i aduce, nu mai putem
aduce juc?tori ?i s? ne d?m seama pe parcurs c? nu ne sunt de folos. � momentul de fa??
avem un lot de juc?tori care ne acoper? mevoile. E � mare lotul cu care am preluat noi
conducerea, de dup? etapa a 7-a. Vrem s? ne �bun?t??im lotul ?i s? s? ne �t?rim �
compartimentele unde s-a v?zut c? avem probleme. Vom avea un lot de minim 25 de juc?tori,
plus c�iva tineri pe care � cre?tem pe l�g? echipa mare ?i aici m? refer la Moglan, Stoian, etc.
Miron ?i Tudorie sunt deja consacra?i la nivelul lotului ?i ne bucur? lucrul ?sta.�</em></p>
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