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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/florincernat10.jpg" alt="Florin Cernat" width="430" />C?pitanul Florin Cernat,
cel care a f?cut un meci magic asear?, s-a declarat fericit de faptul c? � sf�?it O?elul a �vins
pe cineva � 2015. �Diamantul� a afirmat c? a v?zut multe surprize la via?a lui, a?a c? faptul
c? forma?ia de pe ultimul loc s-a impus la echipa de pe prima pozi?ie nu este de mirare, el
consider�d c? meciul cu FCSB a fost un simplu joc de campionat.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;">Cernat i-a taxat pe steli?ti care au considerat c? vor avea parte de un
simplu antrenament cu public � fa?a O?elului. C?pitanul nostru a fost din nou cel mai bun om
de pe teren asear?, el distr�du-se copios cu steli?tii, for?�du-l chiar pe Latovlevici s?-?i �scrie
un autogol � minutul 19. Florin Cernat nu a vrut s? comenteze arbitrajul afirm�d pe bun?
dreptate c? ?i O?elul a fost clar dezavantajat? pe parcursul acestui campionat. Un bun exemplu
este chiar meciul din tur cu FCSB c�d Helder Tavares a fost eliminat � timp record pentru
dou? galbene inexistente! �<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Florin Cernat</strong>:<em> �Pentru noi a fost un meci de campionat, sunt
bucuros c? am c�tigat ?i am adus prima victorie din 2015. Sunt bucuros pentru echip?, pentru
c? sunt mul?i juc?tori tineri ?i ei au nevoie de a?a rezultate. At�ea surprize am v?zut c? nu m?
mai mir? nimic. Cred c? ei au intrat relaxa?i, ?i-au spus c? e un meci de antrenament a?a cum
am v?zut c? s-a tot vorbit s?pt?m�a asta la televizor. Noi vrem s? ar?t?m c? locul nostru din
clasament e nemeritat. ?tiam c? juc?m �potriva unei echipe puternice, cu juc?tori foarte buni
lua?i ?i individual. Ne a?teptam s? pun? presiune pe noi ?i am jucat pe contraatac. Nu vreau s?
comentez arbitrajul. ?i noi am fost� nu vreau s? zic fura?i, dar dezavantaja?i de multe ori, dar
am mers mai departe.�</em></p>
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