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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/stadionul_otelul_.jpg" alt="Stadionul Otelul" width="430" />Situa?ia de la
O?elul a atins ast?zi cote ridicole, din moment ce lotul de juc?tori a refuzat s? efectueze
antrenamentul programat. Situa?ia e cel pu?in bizar?, mai ales c? echipa se afl? pe ultimul loc
� clasament ?i e aproape retrogradat?.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Conform
unor surse din interior, juc?torii s-au prezentat la stadion, dar au refuzat s? se antreneze. Nu
s-au schimbat ?i au plecat acas?, acuz�d faptul c? sunt restan?e salariale. At� oficialii
clubului, c� ?i o parte dintre juc?torii chestiona?i pe subiect au recunoscut �t�plarea. <br
/>Restan?ele salariale sunt de circa o lun? ?i jum?tate �t�ziere, iar pentru a asigura lini?tea �
r�dul juc?torilor �aintea s?rb?torilor pascale, conducerea clubului a virat c�e 500 de euro �
contul fiec?ruia dintre fotbali?tii preg?ti?i de Florin Marin. Situa?ia financiar? precar? exist? la
mai multe cluburi din Liga I, mult mai bine clasate. Conform presei centrale, la Astra de
exemplu, sunt restan?e salariale de mai bine de trei luni.<br />Din p?cate, boicotul juc?torilor
no?tri nu face bine nim?nui, cu at� mai mult cu c� vine �tr-un moment � care r?suce?te
cu?itul � rana suporterilor ?i dovede?te lipsa de ambi?ie din partea unora dintre ei � ceea ce
prive?te lupta pentru evitarea retrograd?rii. <br />Antrenamentul de s�b?t? este programat la
ora 15.00, iar p�? � acest moment nu s-a luat nicio hot?r�e din partea juc?torilor dac? se vor
prezenta sau nu. Astfel, exist? ?anse ca echipa s? nu se prezinte la meciul cu Pandurii T�gu
Jiu, ceea ce ar face ca ru?inea s? fie ?i mai mare pentru juc?tori. <br />O?elul ocup? locul 18 �
clasament cu 15 puncte acumulate dup? 25 de etape disputate, golaveraj 9-34!</p>
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