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/>Antrenorul Tibor Selymes a vorbit �tr-un interviu despre integrarea noilor transferuri, valoarea
acestora, meciurile amicale din Antalya, problemele patronului Adamescu ?i ?ansele de salvare
de la retrogradare.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Tibor
Selymes</strong>:<em> �Cel mai important lucru este c? nu s-a accidentat niciun juc?tor la
munte. Sunt foarte mul?umit de modul cum s-au comportat b?ie?ii, de atitudinea lor ?i de
implicarea � antrenamente. Acum, � cantonamentul din Antalya voi lucra tehnico-tactic ?i � voi
urm?ri � special pe nou sosi?i pentru a vedea cum se integreaz? � mecanismul pe care l-am
g�dit. Sunt mul?umit pentru c? au fost adu?i 8 juc?tori. Lotul s-a schimbat � bine � ceea ce
prive?te valoarea fotbalistic?. M? refer aici la raportul calitate-pre? pentru c? nu ne-am permis
juc?tori scumpi. Puteam s? g?sim fotbali?ti mai valoro?i, dar ace?tia solicitau salarii pe care nu
ni le putem permite. Cred c? am adus cei mai buni fotbali?ti pe care ni-i puteam permite. Nu
cred c? vom mai aduce vreun juc?tor. Cam acesta este lotul pe care ne vom baza � retur. Este
greu de spus c? avem siguran?a c? ace?ti juc?tori vor salva O?elul. Ceea ce pot s? spun este
c? avem valoare pentru a ne lupta cu orice adversar din Liga 1! Am adus 4 juc?tori de atac �
aceast? iarn? ?i am �t?rit ?i mijlocul terenului. Cred c? vom fi bine. Jula este acum secundul
meu. Din p?cate Emil are probleme cu tendonul ?i nu ?tim c�d vom putea conta din nou pe el.
Noi sper?m s? putem s?-l folosim � meciurile din prim?var?. Trebuie s? aducem echipa la un
nivel bun pentru ca la �ceputul returului juc?torii s? fie � form? fizic? ?i psihic? pentru a putea
s? c�tig?m c� mai multe partide. Greul cade pe mine � aceast? perioad? c�d trebuie s? aduc
juc?torii la un nivel c� mai apropiat de cel de competi?ie. La ora primului meci oficial, echipa
noastr? trebuie s? fie preg?tit? pentru a ob?ine cele 3 puncte puse � joc. Normal c? m?
intereseaz? ?i meciurile amicale. Orice rezultat pozitiv �i ofer? moral pentru competi?ia pe
puncte. Nu mor �s? dup? rezultate. Principalul obiectiv va fi formarea primului 11. Am mul?i
juc?tori care pot juca titulari la orice or?. Depinde mult de inspira?ia pe care o voi avea �
formarea primului 11. Dac? juc?torii nu au avut probleme c�d existau restan?e, v? da?i seama
cum sunt acum? Nu am avut nicio problem? cu ei ?i acest lucru m? bucur? nespus ?i arat? c?
avem juc?tori de caracter � lot. Am o echip? care chiar vrea s? dea totul pentru a se salva de la
retrogradare. Nu este deloc bine pentru noi c? d-l Adamescu e la �chisoare. Nu poate fi pozitiv
faptul c? patronul va merge dup? gratii, �s? noi trebuie s? ne vedem de treaba noastr? ?i s?
r?m�em � prima lig?. Eu a? vrea s? acumul?m cu un punct mai mult dec� prima echip? de
sub linia retrograd?rii. M-a? mul?umi cu locul 12. Nu conteaz? dac? fac 20 de puncte sau 50,
important este s? ne salv?m."</em></p>
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