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Am ajuns în faţa unui moment trist, pe care trebuie însă să-l tratăm cu demnitate… Oțelul joacă
ultimul meci acasă în Liga I, pentru cel puţin un an, fiind deja retrogradată în Liga a II-a. Tocmai
de aceea, suporterii şi jucătorii roş-alb-albaştrii au datoria să spună cel mai frumos “la revedere”
primei ligi, după 24 de ani în care au promovat cu mândrie Galaţiul în eşalonul de elită al
fotbalului românesc. Atât fanii, cât şi fotbaliştii care au reprezentat Oţelul de-a lungul timpului,
şi-au câştigat respectul întregii Românii în această perioadă de aur pentru fotbalul gălăţean. Din
păcate, nimic nu durează la infinit şi a venit şi momentul nostru de slăbiciune, dar trebuie să ne
promitem cu toţii - conducători, antrenori, jucători şi suporteri - că vom reveni cât mai curând
acolo unde ne este locul! Vă rugăm, nu uitaţi, ca în minutul 24 al partidei să ne ridicăm cu toţii în
picioare să aplaudăm şi să scandăm numele Oţelului la modul simbolic, pentru cele 24 de
sezoane de glorie oferite de atâtea generaţii de oameni din teren sau din tribune/peluze.

În faţa noastră va sta astăzi Universitatea Cluj-Napoca, echipă care mai are doar şanse
matematice de salvare de la retrogradare. Este clar că alb-negrii vor veni să dea totul la Galaţi
şi se vor agăţa de orice urmă de speranţă care i-ar putea păstra în Liga I. Cu toate acestea, nu
trebuie să arătăm milă, ci trebuie să murim cu demnitate şi să învingem formaţia clujeană,
pentru a demonstra încă o dată că, în cei 24 de ani, Oţelul a fost clar una dintre cele mai curate
echipe din Liga I, care nu s-a bazat deloc pe prietenii, ci doar pe unitatea dintre fotbalişti şi
suporteri care ne-a făcut invincibili sezoane de-a rândul. Într-un campionat în care reciprocităţile
între nenumărate cluburi din Liga I s-au văzut la tot pasul, noi am fost demni măcar şi am căzut
pe mâna noastră. Din acest motiv suntem obligaţi să murim pe teren şi astăzi cu galeria alături!
Cele două formații s-au întâlnit de 31 de ori în Liga I, ardelenii reușind să obțină 13 victorii, în
timp ce ”oţelarii” au învins de 11 ori, iar celelalte 7 partide s-au încheiat la egalitate, golaverajul
fiind în schimb favorabil echipei noastre, care a înscris 40 de goluri și a primit numai 37. Cea
mai mare diferență de scor dintre cele două formații s-a înregistrat în sezonul 1998-1999, la

1/2

FINAL: Oţelul – Universitatea Cluj-Napoca 2-1 (1-1)
Scris de Vlad Drăgan
Sâmbătă, 23 Mai 2015 10:30

Galați, acolo unde Oțelul a învins cu scorul de 5-0. Ultima partidă disputată la Galaţi a avut loc
în sezonul trecut, meciul încheindu-se cu victoria noastră, scor 2-1, după ce am întors rezultatul
în repriza secundă. În tur, cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 0-0, după un joc
dominat de clujeni, pe un teren îmbibat cu apă.

ECHIPE PROBABILE:
OŢELUL: Abraham – Solomou, Miron, Sissoko, Popescu – Tavares, Tătar(Dică) – Grădinaru,
Iorga, Hamroun – Cernat. Antrenor
U CLUJ: Veselovsky – Ciupe, Neag, Skvorc, Munteanu, Bambara – Viveiros, Ceppelini, Costin,
Morar - Mengolo.

Partida din această va fi arbitrată de George Găman din Craiova. El va fi ajutat la cele două
margini de arbitrii asistenţi Vasile Marinescu (Bucureşti), respectiv Marius Marchidanu (Brăila),
în timp ce rezervă va fi Eduard Ioniţă din Constanţa. Observator al brigăzii de arbitri va fi
Eduard Dumitrescu (Piteşti), în timp ce de buna organizare a partidei se va ocupa Cătălin
Cursaru din Ploieşti.
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