FINAL: Metalosport Galaţi – Oţelul 0-1
Scris de Marian Săvăstru
Sâmbătă, 15 August 2015 08:50

Dunărea Bătrână vă prezintă în direct de la Lieşti meciul dintre concitadinele Metalosport şi
Oţelul, în format livetext. Cele două echipe gălăţene nu pot juca în oraşul lor fiind alungate din
faţa suporterilor până şi la astfel de jocuri amicale. Aşadar, în rândurile de mai jos, vă vom
prezenta cele mai importante evenimente de la meciul dintre Metalosport Galaţi şi Oţelul Galaţi,
partidă de verificare ce se dispută la 57 de kilometri de oraşul nostru!

- La această oră sunt 25 de grade în comuna Lieşti, iar terenul se prezintă în condiţii foarte
bune;

- Suporterii Oţelului sunt ca întotdeauna la datorie. Aproximativ 50 de fani roş-alb-albaştri au
călătorit cu trenul în localitatea din judeţul Galaţi pentru a-şi susţine echipa favorită!

- Galeria inimoasă a Oţelului a umplut deja Lieştul de cântecele dedicate echipei
roş-alb-albastre. Atmosferă de mare meci în tribunele Stadionului “Comunal”...

- Echipa de start a Oţelului: Preda – Oprea, Cojoc, Ioniţă, Murgoci – V. Ştefan, I.Codreanu Adăscăliţei, Sefer, Diarra – Stoian.
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- Spectacol cu torţe şi fumigene în peluza noastră!

- Metalosport a început mai bine. Portarul oţelar Preda prinde fără probleme o minge şutată din
lovitură liberă. La faza următoare, Samoel Cojoc respinge bine o centrare a fostului oţelar
Gohoreanu

- OCAZIE Oţelul: Corner executat de Antonio Sefer, la care Samoel Cojoc îşi impune fizicul, dar
trimite cu capul pe lângă poartă

- BARĂ Oţelul: Viorel Ştefan, jucătorul adus de la Dinamo, loveşte năprasnic transversala
cu un şut din afara careului!

- Un suporter roş-alb-albastru, Eugen Crăciun pe numele său, a donat 200 de lei pentru
campania “Apă pentru Oţelul” chiar în tribunele Stadionului “Comunal” din Lieşti

- Momente bune de joc ale Oţelului, care presează în jumătatea adversă

- OCAZIE OŢELUL: Mihai Adăscăliţei a fentat frumos în banda stângă, a centrat în careu,
mingea a ajuns la Ionuţ Codreanu, care a tras puţin peste poartă

- Aproximativ 100 de lieşteni asistă la meci

- Temperatura a urcat vertiginos la nivelul gazonului. Pauză de hidratare pentru jucători

- Metalosport este antrenată de legenda oţelară Viorel Tănase şi are în componenţă mai mulţi
jucători care au fost crescuţi de Oţelul (Vlasie, Cârjă, Gîţă, Nastea, Lupu sau Gohoreanu)
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- La Oţelul, Sorin Haraga este antrenor secund, el asistându-l pe principalul Daniel Florea

- Cosmin Stoian driblează frumos în careul celor de la Metalosport, dar este oprit de apărarea
formaţiei din eşalonul al treilea. Oţelarii au cerut penalty, dar nu s-a acordat nimic!

- Rareş Oprea, fiul legendei Dănuţ Oprea, care joacă pe postul de fundaş dreapta la Oţelul,
rezolvă bine o fază de atac periculoasă a celor de la Metalosport

- Oţelul domină partida, având posesie mai bună

- OCAZIE OŢELUL: Cheick Diarra pătrunde impetuos pe dreapta, centrează în careu, de unde
Adăscăliţei a reluat cu capul peste poartă

- Fundaşii noştri centrali, Cojoc şi Marius Ioniţă nu se sincronizează, dar portarul Preda îi
salvează cu o intervenţie de excepţie, respingând un şut foarte periculos în corner

- Diarra înscrie, dar arbitrul dictează fault în atac. Gol anulat Oţelului

- Oţelul combină frumos la mijlocul terenului, dar golul dorit întârzie să apară

- Stoian este blocat, obţine un corner, fără rezultat pe tabela de marcaj;

- Adăscăliţei a şutat defectuos din marginea careului, după o fază frumos lucrată de Ionuţ
Codreanu

- Galeria Oţelului cântă neîncetat întreţinând atmosfera de pe “Lieşti Arena”
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- OCAZIE OŢELUL: Diarra ciupeşte mingea pe lângă portarul Vlasie, dar Gîţă se repliază şi
respinge în aut, salvând un gol ca şi făcut

- Adăscăliţei şutează din nou slab din poziţie favorabilă

- Final de repriză.

- Robert Tătar este accidentat şi din acest motiv nu a fost folosit în niciun amical de-al Oţelului

- Schimbări la Oţelul: A intrat Raphael Stănescu în locul lui Sefer şi Ionuţ Constantinescu înlocul
lui Adăscăliţei

- A început repriza a doua

- Stănescu pasează frumos la mijlocul terenului, dar este busculat de către Ion Valentin

- Acelaşi Stănescu şutează de la distanţă, dar mult pe lângă ţintă

- Preda reţine în doi timpi şutul lui Gîţă, venit în urma unui corner

GOOOOOOOOOOOL OŢELUL!!! Raphael Stănescu şutează senzaţional de la circa 30 de
metri şi îl învinge pe Vlasie

- Schimbare la Oţelul: Rareş Oprea este înlocuit cu Lică, un fundaş central adus de la
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Pandurii

- Stoian scapă către poartă, dar Vlasie iese în întâmpinare şi respinge în ultimul moment

- Rafael Stănescu încearcă un nou şut de la distanţă

- Schimbări la Oţelul: Eduard Dumitru în locul lui Stoian, Vicol îl înlocuieşte în poartă pe Preda
şi Dajbog pe Viorel Ştefan

- Stănescu şi Diarra combină superb în banda stângă, dar I.Constantinescu întârzie la finalizare

- Ionuţ Miron i-a luat locul lui Murgoci în banda stângă la Oţelul

- Mijlocaşii Oţelului combină frumos, dar meciul este oprit pentru un presupus fault al lui Dajbog

- Bogdan Chipirliu revine după lunga acidentare şi îi ia locul lui Diarra la Oţelul!

- Ionuţ Constantinescu iroseşte o nouă fază la finalizare după o fază construită de Chipirliu si
Miron în banda stângă

- OCAZIE OŢELUL: Chipirliu scapă singur cu portarul Vlasie, dar este ajuns din urmă de către
Dragoş Voicu şi deposedat

- Galeria Oţelul trece la modul old-school şi scandează cântece din trecutul legendar al
echipei noastre: “Nu-i echipă în Galaţi / Ca Oţelul din Galaţi / Vali Ştefan căpitan / Ca
Baresi la Milan! / Bosânceanu fundaş dreapta / Cum nu are nici Galata / De la Nistru, pân’
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la Nil / Nu-i fundaş cum e Pelin / Adi State de la noi / Este Ravanelli doi / Steaua, Ajax şi
Milan / N-au fundaş cum e Tofan!”

- Chipirliu ratează din nou singur cu portarul Vlasie, care se remarcă şi respinge în corner

- Şut/centrare Raphael Stănescu, iar mingea trece periculos prin faţa porţii Metalosportului

- Alexandru Avram, care a semnat recent un contract pe doi cu Oţelul îi ia locul tânărului
Constantinescu în avanposturi

- Chipirliu se loveşte şi cere intervenţia echipei medicale

- Miron şerpuieşte frumos în banda stânga şi şutează, dar Vlasie reţine fără probleme

- Maftei îi ia locul lui Ionuţ Codreanu la Oţelul

- Metalosport a echilibrat jocul în ultimele minute, profitând de faptul că Oţelul are foarte mulţi
juniori în teren

- Lovitură liberă de la circa 18 metri în favoarea Metalosportului. Execută Tudose pe poartă, dar
Vicol reţine cu siguranţă

- Avram faultează la centrul terenului, dar este iertat de arbitru

Final de meci! Jucătorii Oţelului salută frumoasa galerie
roş-alb-albastră. Oţelul trăieşte încă prin spiritul suporterilor!
Oţelul se impune cu 1-0 în faţa Metalosportului, în urma golului de
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senzaţie marcat de Raphael Stănescu. Echipa noastră reuşeşte
prima victorie din amicale. Pentru alte informaţii rămâneţi pe
Dunărea Bătrână, iar pentru detalii de la meci ascultaţi emisiunea
Lider Sportiv de la ProFM LiderFM, cu începere de la ora 15.00
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