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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/otelul_viitorul_suporteri.jpg" alt="Otelul - Viitorul Constanta (FOTO Vali
Munteanu)" width="430" />Articolul urm?tor e o adaptare dup? un articol ap?rut � presa
interna?ional? cu privire la situa?ia echipei Borussia Dortmund. F?r? a afi?a articolul original,
trebuie men?ionat c? modific?rile sunt minore ?i reprezint? � propor?ie cov�?itoare doar
schimbarea unor denumiri. Situa?ia O?elului este foarte similar? cu cea a arhicunoscutei
Borussia nelu�d � considerare eventualitatea falimentului. O?elul respir?, la nivel mai restr�s,
acela?i aer cu o alt? mare echip?. Concluziile le va trage fiecare...</p>      <p style="text-align:
justify;">Nu subestima?i niciodat? puterea fanilor g?l??eni. E 16 mai 2014 ?i e o sear?
r?coroas? � Gala?i, ora? aflat � sud-estul Rom�iei. Dar r?coarea e pe cale s? se transforme
� criv??. O?elul Gala?i joac? �potriva Viitorului, e 0-0 ?i juc?torii trebuie s? fac? ceva, pentru
c? prima repriz? s-a �cheiat dezolant.<br />O?elarii sau ro?-alb-alba?trii, cum sunt cunoscu?i
fanii echipei dup? culorile pe care le reprezint?, se �dreapt? periculos spre retrogradare ?i
poate spre desfiin?are, de?i nu s-ar spune asta dup? vuietul care se aude � ?iglina. Vuietul
reprezint? tot ceea ce a f?cut din O?elul una din cele mai frumoase echipe de fotbal rom�e?ti.
� teren, antrenorul Ewald Lienen a creat o echip? care joac? fotbal � adev?ratul sens al
cuv�tului, cu un buget foarte mic, prin compara?ie cu alte echipe puternice ale Ligii I, cum ar fi
FCSB � o echip? ai c?rei bani sau influen?? politic? au reu?it atragerea titlurilor pe band?
rulant?. Cu toate c? nu sunt egale, O?elul a reu?it s? c�tige suporteri deosebit de loiali ?i
respectul adversarilor.<br />Echipele �mari� au r?spuns �totdeauna �tr-un singur fel: atr?g�d
juc?torii buni cu bani sau prin mijloace murdare. Dar ceea ce nu au sunt suporterii loiali.
Stadionul �O?elul� are o capacitate de 13500 de locuri. Spre deosebire de politicile altor
cluburi, de exploatare, O?elul e un paradis al fanilor. Biletele sunt � general ieftine, marketingul
s-a ameliorat. Clubul reprezinta �ainte gigantul siderurgic Sidex ?i comunitatea de muncitori, iar
ace?tia reprezentau O?elul. Ast?zi O?elul reprezint? Gala?iul, iar Gala?iul reprezint? O?elul!<br
/>Pe marginea terenului din ?iglina 3, 12000 de fani privesc cu sufletul la gur? meciul. E unul
din cele mai pl?cute stadioane ale Rom�iei. Gardurile joase ?i apropierea fa?? de gazon sunt
de neg?sit la nivelul Rom�iei. Atunci c�d arena e plin?, spectatorii parc? intr? � teren ?i se
implic? � joc. Stadionul e ?inut plin doar prin pre?urile mici ale abonamentelor ?i biletelor
pentru o clas? dominat? de muncitori �tr-o zon? tradi?ional siderurgic?. Doar astfel, O?elul
c�tig? al 12-lea juc?tor.<br />Sub amenin?area retrograd?rii, galeria � fosta Sidexplozia - c�t?
zgomotos. O?elul �scrie de 4 ori, consemn�d cea mai frumoas? repriz? a campionatului.
O?elul a �cheiat campionatul � deplasare, � Ghencea, dar fanii ?i-au f?cut treaba ?i au salvat
echipa de la retrogradare!<br />Garda veche a fanilor a crescut urm?rind cum O?elul evolueaz?
dintr-o echip? muncitoreasc? la una profesionist?. Au v?zut victoria mare �potriva Juventusului
?i declinul care urmat. Au asistat la rena?terea de sub �drumarea lui Simiona?, dar ?i
retrogradarea pe teren de la �ceputul mileniului. Totul a devenit din nou frumos cu Grigora?, iar
Dorinel Munteanu i-a adus � Rai. Ast?zi e una din echipele monument ale fotbalului
rom�esc.<br />Clubul nu se poate baza pe �prejurimi. Nu prea mai e mare lucru de v?zut �
Gala?i. Ast?zi, ce mai e viu � ora? e doar fotbalul. Gala?iul nu e diferit de alte zone � declin �
a fost dezvoltat pe baza portului ?i a combinatului siderurgic. Dup? 1989, �cet dar sigur,
oamenii au �ceput s? �i piard? slujbele, iar �tregii zone � este foarte greu s? se adapteze la
noua economie. �potriva logicii, declinul zonei a cimentat rela?ia dintre O?elul Gala?i ?i
suporterii s?i. Gala?iul e un ora? muncitoresc, nu prea curat. �Oamenii aveau, � afar? de
munc?, doar fotbalul. G?l??enii erau dependen?i de O?elul. Nu c�tigai nici bani� nici faim?
juc�d la Gala?i, dar erai iubit, pentru c? fobalul era ca o religie� ar putea afirma orice fost
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juc?tor o?elar.<br />Oamenii sunt con?tien?i: �Dac? O?elul dispare, a?a va p??i ?i Gala?iul.
Unui fan nu � pas? de rezultate. Un fan crede!� Nu prea se g?se?te a?a ceva dec� la Gala?i,
unde suporterii nu sunt de rezultat.<br />Sezonul actual a fost departe de ceea ce sperau fanii
o?elari. De?i O?elul atingea culmile fotbalului recent, ast?zi sunt aproape de fundul
clasamentului. Atmosfera e � continuare una pl?cut? � ciuda rezultatelor slabe. Tot Gala?iul
iube?te acest club ?i tr?ie?te pentru meciuri. At� timp c� juc?torii vor da totul pentru echip?,
nimeni nu � va certa.<br />C�d ajungi � Gala?i, g?se?ti dou? stadioane importante. Stadionul
�Dun?rea�, de pe care Juventus pleca �vins?, ?i stadionul �O?elul�, pe care echipa se
�cununa campioan?.<br />Nu exist? vreme prea rea pentru a fi pe stadion, at� timp c� prinzi
bilet. Pentru c? indiferent de scor, indiferent de pozi?ia din clasament, fanii o?elari r?m� al?turi
de echip?. �Vor �toarce scorul! Se vor salva cumva!�. Acesta este spiritul pe care Victor
Vasilache l-a d?ruit Gala?iului. Sentimentul c? suntem o parte din O?elul nu ne va p?r?si
niciodat?!</p>

 2 / 2


