
�Sper s? se g?seasc? vinova?ii care au f?cut ca acest club s? ajung? � pragul falimentului�

Scris de Vlad Dr?gan
Joi, 14 Mai 2015 10:34

<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/florincernat10.jpg" alt="Florin Cernat" width="430" />Cel mai valoros juc?tor al
O?elului, Florin Cernat, a vorbit despre �toarcerea sa � Rom�ia, diferen?ele pe care le-a
g?sit, cum face fa?? chiar ?i la 35 de ani � Liga I, ce echip? i s-a p?rut a fi cea mai puternic? �
acest sezon sau despre anchetele legate de banii O?elului din Champions League care au
disp?rut la scurt timp dup? ce au fost �casa?i.</p>      <p style="text-align:
justify;"><strong>Florin Cernat</strong>:<em> �Probabil c? via?a mea sportiv? e cauza pentru
care m? men?in ?i la 35 de ani, nu exagerez cu nimic. � primul r�d, nu pierd nop?ile. De
m�cat, m?n�c absolut orice, sunt chiar cam pofticios de felul meu, dar nu am probleme. Beau
?i un pahar de vin ro?u seara dup? mas? ?i cam at�... La �ceputul returului m-am sim?it pu?in
obosit dup? cantonament, � primele dou? etape a fost mai greu, apoi mi-am revenit ?i acum
sunt OK.</em> <em>Nu ?tiu c� voi mai juca, probabil p�? c�d m? vor ?ine picioarele. ?i
deocamdat? m? ?in. Profesorul Florin Marin a zis s? �cerc?m ?i aceast? variant? cu mine
atacant. A fost OK, pentru c? nu e un post nou pentru mine. Am mai jucat acolo � c�eva
ocazii. Mi-a zis s? stau �tre juc?torii adver?i, s? cobor �tre linii ?i s? primesc mingea. ?i de
acolo s? plece cei doi juc?tori de band? � spatele meu, c? au vitez?, ?i s? dau mingile pe ei. ?i
exact asta s-a �t�plat. Am f?cut exact ce mi-a zis Profesorul ?i zic eu c? am f?cut bine, pentru
c? am ?i marcat. �potriva celor din T�gu Mure? mi-a fost cel mai greu s? joc. C�d am pierdut
aici, la Gala?i, 2-0, n-am zis nimic, nu am fost sup?rat, pentru c? nu am avut nicio ?ans? cu cei
de la ASA. Am sim?it c? e o echip? cu experien??, to?i erau pe pozi?ii, to?i ?tiau ce au de f?cut
?i e foarte greu s? joci �potriva unor asemenea juc?tori. Era mult mai interesant campionatul �
2000 c�d am plecat eu din Rom�ia. ?i multe meciuri mai interesante. Acum, c�d vorbesc cu
prietenii, �i spun c? nici nu are rost s? se uite c�d joac? echipe de la mijlocul clasamentului, nu
mai intereseaz? pe nimeni astfel de meciuri. �ainte nu era a?a. ?i erau ?i stadioanele pline.
Acum, pe orice stadion te ui?i, vezi 2.000 de spectatori maxim. Probabil ?i de asta a sc?zut
interesul, c? nu mai are ce s? vad? lumea. Aici se schimb? antrenorii ca ?osetele. Am jucat pe
la multe echipe, � multe ??ri ?i nu am mai �t�nit a?a ceva nic?ieri. Nu am v?zut at�ea
schimb?ri de antrenori ca � Rom�ia. Am �?eles c? se fac anchete pe aici s? se vad? unde
s-au dus acei bani din Champions League ?i sper s? se g?seasc? vinova?ii care au f?cut ca
acest club s? ajung? � pragul falimentului.�</em></p>
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