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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/tase_tase_vio.jpg" alt="Viorel Tanase" width="430" />Invitat la emisiunea
Divizia Local? de la Digi24 Gala?i, fostul juc?tor de legend? al O?elului, Viorel T?nase, a
explicat ce gre?eli s-au f?cut la echip?, mai ales la �ceputul sezonului. Fosta glorie a O?elului
s-a aliat suporterilor ?i a cerut r?spunsuri vizavi de viitorul clubului ro?-alb-albastru. Tase nu ?tie
ce se va �t�pla cu forma?ia la care a activat mai toat? cariera sa.</p>      <p style="text-align:
justify;"><strong>Viorel T?nase:</strong> <em>�Avem record negativ la num?rul de juc?tori
folosi?i � acest sezon, dar ?i la cartona?e ro?ii. Asta se trage tot de la haosul din tur, m? refer
la lucrurile din afara terenului, care le-au produs. A fost instabilitate ?i la nivelul b?ncii tehnice,
dar nu numai la Gala?i, � tot campionatul e a?a. Am impresia c? mai sunt doar 3 antrenori care
au �ceput sezonul la o echip? ?i �c? mai sunt � func?ie. Schimb?rile astea nu sunt benefice
pentru c? antrenorii nu au timp s?-?i imprime filozofia ?i principiile. � al doilea r�d e r?u ?i
pentru juc?tori: c�d se omogenizeaz?, c�d se cunosc dac? � schimbi de la etap? la etap??
Situa?ia de atunci era de a?a natur?, �c� conduc?torii erau speria?i, nici nu ?tiau ce s? mai
fac? ca s? produc? un ?oc la echip?. Din punct de vedere sportiv nu ar fi un cap?t de ?ar?
aceast? retrogradare. O iei de la Divizia B, dar dac? te desfiin?ezi atunci chiar c? e cap?t de
linie, pentru c? ?ti?i ce �seamn? pa?ii urm?tori� Trebuie s? o iei de la Liga a V-a, a IV-a, asta
e foarte greu. �i trebuie timp. Eu cred c? lucrurile ar trebui spuse. Trebuie ie?it ?i vorbit foarte
clar, ce se �t�pl? cu acest club? Ce se vrea � continuare? Atunci vom ?ti cu to?ii. P�? atunci
nu ?tim nimic sigur, dec� ceea ce auzim dintr-o parte ?i din alta.�</em></p>
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