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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/flocea.jpg" alt="Florin Marin" width="430" />Antrenorul Florin Marin a vorbit
despre meciul de azi cu CSU Craiova, despre ?ansele teoretice de salvare de la retrogradare
pe care O?elul le mai are ?i a chemat suporterii � num?r c� mai mare la stadion pentru jocul
de azi.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Florin Marin:</strong> <em>�Vreau
s? adresez condolean?e familiei Rainea. E o mare pierdere pentru fotbalul rom�esc, pentru noi
to?i. A fost un om de mare valoare, cel mai bun arbitru rom� din toate timpurile ?i unul dintre
cei mai buni arbitri din Europa. E un meci greu, �t�nim o echip? care e pe val. Ei sunt ne�vin?i
de 17 etape, e o performan?? mare, au un moral bun. Pornesc ca favori?i, dar noi avem datoria
s? ne lupt?m s? c�tig?m acest meci. Am �credere � juc?tori, sunt convins c? dac? ei mai cred
� ?ansele noastre, atunci ne putem �deplini obiectivul. At� timp c� avem ?anse, trebuie s?
facem tot ceea ce ?ine de noi. Sunt ?anse teoretice, situa?ia e destul de grea. E p?cat c? vor
disp?rea echipe de tradi?ie ?i fotbalul rom�esc are de suferit. Noi am avut ?ansele noastre �
unele meciuri, dar sper?m ca m�ne s? facem un joc bun ?i s? c?ut?m s? c�tig?m. Sper?m s?
fim tot noi cei care le bloc?m acest parcurs foarte bun pe care � au, dup? ce la primul meci cu
O?elul au �ceput seria. � primul r�d, cei doi antrenori ?i-au pus amprenta de c�d au preluat
echipa. Au juc?tori valoro?i pe toate compartimentele, e o echip? pragmatic?. Ei pornesc ca
favori?i datorit? situa?iei actuale, trebuie s? fim reali?ti, dar noi avem datoria s? �cerc?m s?
c�tig?m acest joc ?i c� mai avem ?anse s? ne batem p�? la sf�?it s? c?ut?m s? evit?m
retrogradarea. � rog pe suporteri s? vin? � num?r c� mai mare, avem nevoie de ei.
�totdeauna c�d suporterii au fost al?turi de b?ie?i ?i i-au sus?inut, s-a sim?it asta � jocul
lor.�</em></p>
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