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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/crissti_munt.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />O?elul a
remizat pe terenul liderului, dup? un meci spectaculos care se putea �cheia � favoarea oric?rei
echipe, iar managerul Cristi Munteanu a declarat la emisiunea radio Lider Sportiv c? era sigur
c? O?elul nu va pierde la Rapid. Oficialul ro?-alb-albastru l-a l?udat pe portarul Grecu pentru
meciul senza?ional f?cut, dar i-a apreciat ?i pe restul juc?torilor pentru efortul depus, mai ales
c? ace?tia au f?cut deplasarea la Bucure?ti � ziua meciului! Babicu a f?cut ?i un pariu spun�d
c? dac? ar reu?i s? ?in? aceast? echip? la Gala?i timp de doi ani, atunci O?elul ar putea ajunge
� primele 6 forma?ii din Liga 1!</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Cristian
Munteanu</strong>: <em>�A fost un rezultat a?teptat, pentru c? eu eram 100% convins c? nu
pierdem acest meci, deoarece am v?zut evolu?ia echipei � ultimele partide. �cep s? se
omogenizeze ace?ti tineri ?i eu spun c? dac? aveam pu?in mai mult? �credere puteam c�tiga
lini?ti?i acest meci. La felul cum s-au derulat lucrurile � aceast? partid? trebuie s? spun c?
portarul nostru a f?cut un meci fantastic ?i, da, e un punct muncit, un punct pe care � merit?m
din punct de vedere al efortului. S? nu uit?m c? echipa a plecat la meci � ziua jocului. Unii s-au
trezit la ora 7 diminea?a, iar la 8 au plecat. S-au dat jos din autocar ?i au �ceput alergarea p�?
la epuizare. � felicit pe ace?ti tineri de mare caracter. Dac? am putea s?-i ?inem pe ace?ti
juc?tori doi ani de zile, s? joace �preun?, aceast? echip? ar fi � primele 6 locuri din Liga
1!�</em></p>
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