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/>Startul slab de retur al O?elului aduce ?i consecin?e � r�dul b?ncii tehnice. Conform unor
surse din interior, m�ne va fi oficializat? desp?r?irea de Tibor Selyme?, antrenorul venit �
timpul turului de campionat!</p>      <p style="text-align: justify;">Deja la antrenamentul de
duminic? echipa a fost preg?tit? de cuplul de antrenori secunzi Daniel Florea ?i Emil Jula. Cel
mai probabil, noul antrenor va fi prezentat lotului cel t�ziu mar?i. Conduc?torii O?elului vizeaz?
un antrenor rom� cu experien?? � Liga I, varianta vehiculat? fiind Florin Marin.<br />O?elul se
afl? pe locul 17 � clasament, cu 12 puncte acumulate � 19 partide. Urm?torul meci este
s�b?t?, pe teren propriu, cu FC Bra?ov, o contracandidat? � lupta pentru evitarea
retrograd?rii.</p>  <p style="text-align: justify;">Dup? ce ?i-a ag??at ghetele � cui, Tibor
Selymes s-a apucat de antrenorat � Ungaria, la FC Sopron, cu care a terminat pe locul 10 �
prima lig? din sezonul 2005-2006. � anul urm?tor �s?, forma?ia a retrogradat de pe ultima
pozi?ie, iar Selymes s-a mutat la Liberty Salonta � a doilea e?alon al Rom�iei. � primul sezon
a terminat pe 9, pentru ca apoi s? urce pe 6 � cel de-al doilea an. Urmeaz? o promovare cu
Sportul Studen?esc, care � lanseaz? � prima lig? la Astra Ploie?ti, dar aici d? de problemele
arhicunoscute cu patronul. Anul respectiv nu este cel mai bun pentru Selymes, care este dat
afar? de la T�gu Mure? ?i de la Astra (� dou? r�duri!). Dup? o pauz? destul de lung?, preia
satelitul lui Dinamo, cu care reu?e?te doar o victorie � 8 meciuri. � 2013, revine � Liga I, la
nou-promovata S?geata N?vodari, fiind dat afar? dup? un tur mediocru � care are o rat? a
victoriilor de doar 23%, �ving�d totu?i O?elul lui Badea pe parcurs. �ceputul lui 2014 �
g?se?te la Kaposv�i R��zi pe care nu o poate opri din drumul ei spre retrogradare din prima
lig? maghiar? ?i, dup? 6 meciuri f?r? victorie, r?m�e f?r? echip? p�? � septembrie 2014 c�d
vine la O?elul, � locul lui Hans Michael Weiss. Cu el pe banc?, forma?ia noastr? nu a reu?it
redresarea mult dorit? av�d doar 1 victorie, 4 rgaluri ?i 6 �fr�geri � Liga I. Tot sub conducerea
sa, echipa a fost eliminat? din Cupa Ligii ?i Cupa Rom�iei.</p>
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