
Florin Marin e noul antrenor al O?elului

Scris de Vlad Dr?gan
Luni, 02 Martie 2015 12:37

<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/florin_marin.jpg" alt="Florin Marin" width="430" />Antrenorul Tibor Selymes
?i-a dat oficial demisia ast?zi, zvonurile c? nu mai este tehnicianul O?elului circul�d �c? de
asear?, c�d a lipsit de la antrenamentul echipei. Noul antrenor al echipei noastre este Florin
Marin, care a preg?tit ultima oar? pe Ceahl?ul Piatra Neam?, fiind �locuit � luna ianuarie a
acestui an, c�d s-a schimbat patronatul la gruparea moldovean?.</p>      <p style="text-align:
justify;"><strong>Florin Marin</strong> s-a n?scut pe 19 mai 1953 la Bucure?ti. A jucat fotbal
pe postul de funda? central pentru echipe precum Rapid, Steaua, FC Arge?, Gloria Buz?u sau
Inter Sibiu. Din 1973 p�? � 1986 a str�s 281 de meciuri ?i 3 goluri marcate la nivelul primii
divizii din Rom�ia, plus alte 9 meciuri � cupele europene. Ca juc?tor are 3 trofee � palmares:
2 Cupe ?i un campionat. A jucat de 5 ori ?i la na?ionala de tineret a Rom�iei. <br />Tehnicianul
de 61 de ani a �ceput antrenoratul ca secund la Steaua ?i a terminat sezonul 1990-1991 pe
locul doi, pierz�d titlul la golaveraj � fa?a Universit??ii Craiova. � campionatul urm?tor se
mut? pe acela?i post la Rapid ?i �cheie pe locul 7. �tre 1992 ?i 1994 prime?te o ?ans? de la
Farul Constan?a care � nume?te principal ?i termin? � ordine pe locurile 10 ?i 6. Urmeaz? o
pauz? de un an ?i apoi un nou sezon la �marinari� cu care �cheie sezonul 95-96 pe locul 8.
Este adus la Ceahl?ul Piatra Neam? cu care �cheie pe 6 campionatul urm?tor, iar apoi revine
la Bucure?ti, fiind numit principal la Na?ional (Progresul). Se claseaz? doar pe pozi?ia a 5-a ?i
este �dep?rtat. Din acel moment devine un tehnician al c?rui post este cam instabil schimb�d
foarte des echipele. �cepe anul 1999 la mai vechea iubire Farul, continu? la Rocar, pentru a
�cheia sezonul la Universitatea Craiova. Niciuna dintre echipele men?ionate nu �cheie
sezonul 1999-2000 mai sus de locul 11. Urmeaz? alte trei echipe � 2001-2002: Ceahl?ul Piatra
Neam?, Universitatea Craiova ?i, pentru prima oar?, Dinamo Bucure?ti. Ia la r�d apoi echipele
ploie?tene, Astra ?i Petrolul, trec�d ?i la munca de jos de la Liga a II-a, cum face la Ceahl?ul.
Neav�d angajament � primul e?alon, este v?zut ca o bun? solu?ie pentru na?ionala de tineret
unde antreneaz? timp de un an f?r? rezultate notabile. �tre �ceputul lui 2006 ?i sf�?itul lui
2007, �Flocea� preg?te?te pe Dinamo, Jiul Petro?ani, Ceahl?ul (acestea dou? retrogradeaz?)
?i pe Dacia Mioveni reu?ind doar 4 victorii � 40 de meciuri de Liga 1! Urmeaz? promovarea din
2008-2009 cu Ceahl?ul. � 2010 este secundul lui Pi?urc? � mandatul din care �cepe dezastrul
Universit??ii Craiova. �tre 2011-2014 r?m�e asistentul lui �Pi?i� la na?ionala Rom�iei, dar
echipa tricolor? rateaz? calificarea la Campionatul European sau Mondial. Anul trecut a fost
antrenor timp de dou? luni la Astra Giurgiu, iar sezonul acesta a preg?tit pe Ceahl?ul Piatra
Neam? cu care a avut o serie de rezultate surprinz?toare la �ceput, ajung�d �s? imediat
�apoi la retrogradare. De altfel, o?elarii antrena?i de Selymes au �vins nem?enii lui �Flocea�,
aceasta fiind a doua victorie a echipei noastre � cele 19 etape disputate.</p>
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