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/>S�b?t?, 15 august, O?elul va juca un al treilea amical �ainte de �ceperea campionatului,
contra concitadinei Metalosport Gala?i. Interesant este faptul c? am�dou? echipele au r?mas
f?r? stadion � urma pierderii Bazei �Ancora� ?i nu se ?tie exact unde se va disputa aceast?
partid? de verificare. Cum pe Stadionul �O?elul� echipa noastr? este interzis? momentan, iar
�Dun?rea� se prezint? � condi?ii deplorabile, este destul de posibil ca meciul s? nu se joace
� Gala?i, de?i ambele forma?ii reprezint? acest ora?! O variant? ar putea fi Lie?tiul, loc � care
Metalosport s-ar putea s? se mute � sezonul urm?tor de Liga a III-a. Nu a fost anun?at? ora de
disputare a jocului amical.</p>      <p style="text-align: justify;">O alt? partid? de verificare va
avea loc pe 19 august c�d O?elul se va deplasa � jude?ul Vrancea pentru a �t�ni
nou-promovata � al treilea e?alon, CS Panciu. Meciul se va disputa cel mai probabil la Foc?ani.
Nici � acest caz nu a fost anun?at? ora de disputare momentan.� �<br />P�? acum, O?elul a
jucat un singur amical, sco?�d un 1-1 pe terenul rivalei Dacia Unirea Br?ila. V? reamintim c?
miercuri, 12 august, echipa noastr? va juca o alt? partid? de verificare, contra� unei colege de
serie � Gloria Buz?u. Meciul se va disputa pe terenul buzoienilor, cel mai probabil � nocturn?,
echipa gazd? beneficiind de instala?ie de iluminat, av�d acces la aceasta chiar ?i pentru
amicale. Din p?cate, O?elul nu are stadion � continuare, nici pentru antrenamente ?i nici pentru
jocurile oficiale sau amicale, a?a c? este nevoit? s? joace toate partidele de verificare �
deplasare.</p>
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