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<p style="text-align: justify;"><strong><img style="margin-top: 5px; margin-right: 5px; float: left;"
src="images/front/liga_suporterilor_galateni_logo.jpg" alt="Liga Suporterilor G?l??eni"
width="430" height="250" />UPDATE: </strong>Oficialii O?elului sus?in c? banii proveni?i de la
Liga Suporterilor G?l??eni vor fi folosi?i pentru jocurile pe care Juniorii A ?i B le vor disputa �
acest weekend, � timp ce baremul de arbitraj din etapa trecut? a fost achitat din alte surse.</p>
 <p style="text-align: justify;"><strong>UPDATE</strong>: Liga Suporterilor G?l??eni a emis un
comunicat prin care a anun?at c? a reu?it s? str�g? suma necesar? achit?rii baremului de
arbitraj de la partida cu SC Bac?u, astfel �c� O?elul s? poat? fi programat? � etapa de m�ne,
pe care o?elarii o vor sus?ine pe terenul celor de la ACS Berceni.<em> �Liga Suporterilor
G?l??eni 1993 a contribuit cu suma de 2 450 lei, bani necesari achit?rii restan?ei de la baremul
de arbitraj la meciul disputat etapa trecut? cu SC Bac?u. Astfel, echipa O?elul a fost
programat? de Federa?ia Rom�? de Fotbal la partida din deplasare cu ACS Berceni ?i cu
ajutorul ?i altor oameni de bine din Gala?i s-a reu?it str�gerea sumei necesare deplas?rii de
s�b?t?. O?elul are nevoie de suporteri mai mult ca oric�d � lupta grea pentru supravie?uire.
V? A?TEPT?M AL?TURI DE NOI!�</em>, se arat? � comunicatul emis de asocia?ia
suporterilor.</p>      <p style="text-align: justify;"><strong>UPDATE</strong>: Cristian
Munteanu a anun?at c?, pentru meciul de s�b?t?, s-a g?sit � cele din urm? o solu?ie:
"<em>Am f?cut rost de bani pentru arbitraj ?i pentru deplasare. Ne prezent?m la meci, plec?m
la Bucure?ti." </em></p>  <p style="text-align: justify;">Conform Via?a Liber?, dac? nu str�ge
suma derizorie de 2.250 de lei azi, p�? la ora 17.00, pentru a pl?ti restan?a de la baremul de
arbitraj de meciul trecut cu SC Bac?u, O?elul NU va fi programat? de FRF la partida de m�ne
din deplasare cu ACS Berceni ?i va pierde astfel cu 3-0 jocul. � caz c? acest lucru se va
�t�pla ?i a doua oar? forma?ia noastr? va fi scoas? din competi?ie ?i va �cepe la anul din
Liga a 5-a! Managerul sportiv Cristian Munteanu a f?cut c�eva apeluri disperate � ultimele zile
pentru ca oricine poate s? ajute echipa s? o fac? acum, altfel aceasta urm�d s? aib? o soart?
tragic?. Din p?cate, nici patronul echipei, nici vreun om potent de afaceri din Gala?i sau
autorit??ile locale nu se sinchisesc de soarta clubului fanion al ora?ului nostru.</p>  <p
style="text-align: justify;">Echipa a tr?it � ultima perioad? din c�eva dona?ii de la firme ?i mai
ales din chetele f?cute de suporteri pentru ap?, alimente sau deplas?ri! Str�gerea de fonduri de
asear?, din Club Infinity s-a dovedit a fi un fiasco, chiar dac? cei de acolo au fost bine
inten?iona?i ?i au �cercat s? ajute echipa. S-a ajuns ca juc?torii, nepl?ti?i cum sunt, s?
contribuie cu aproximativ 600 de lei.</p>  <p style="text-align: justify;">Cristi Munteanu:
<em>�Cred c? speran?a de via?? a acestei echipe, un simbol al Gala?iului ?i chiar al �tregii
Moldove, o num?r?m � ore. Dac? nu pl?tim aceast? restan??, nu vom fi programa?i la etapa
de m�ne, iar asta �seamn? practic moartea O?elului. Avem doar 600 de lei la ora 12.00, bani
str�?i � mare m?sur? de juc?tori la evenimentul de joi sear? de la Club Infinity. Nu am avut cu
cine s? mai facem licita?ia pentru v�zarea tricoului cu care s-a jucat � Liga Campionilor. Nu
mai am solu?ii, am apelat la oamenii de afaceri din ora? dar numai patronul clubului amintit a
�cercat s? ne ajute. Doar un miracol mai poate salva O?elul Gala?i.�</em></p>
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