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src="images/front/12021984_897715966950154_1990890279_n.jpg" alt="Otelarii trebuie sa se
trezeasca pana nu e mult prea tarziu" height="250" width="430" />� Seria I a Ligii II-a, echipa
noastr? se afl? pe un loc 12 care nu ne onoreaz?, mai ales dac? ne g�dim c? anul trecut pe
vremea asta eram � prima divizie a fotbalului rom�esc. Din p?cate, problemele financiare
acute de la nivelul clubului ?i-au pus amprenta ?i pe evolu?ia mult prea tinerilor juc?tori
�o?elari�. Astfel, forma?ia ro?-alb-albastr? are doar 9 puncte, ob?inute din 2 victorii, 3 egaluri
?i 8 �fr�geri. Mai ap?s?tor este faptul c? O?elul nu a mai �vins pe nimeni din etapa a 4-a, mai
exact de pe 19 septembrie, c�d a c�tigat cu 2-1 meciul de acas? cu Bucovina Pojor�a. De
atunci lucrurile au mers destul de r?u pentru echipa noastr? care a mai smuls doar 3 remize
albe ?i a �scris de doar 3 ori � 9 etape!</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Este foarte
adev?rat c? putem invoca ?i ghinionul � partide precum cele de la Gloria Buz?u sau Farul
Constan?a ori la jocurile de pe teren propriu cu SC Bac?u ?i Ceahl?ul Piatra Neam?, c�d am
pierdut puncte nemeritat pentru c? nu am �scris � niciuna din multiplele ocazii ivite. Totu?i,
campionatul regulat din Liga a II-a este foarte scurt ?i nu putem a?tepta norocul. Trebuie s? ni-l
facem singuri! Returul sezonului 2015-2016 a �ceput deja chiar de la meciul pierdut cu
Academica Clinceni ?i, dac? nu punct?m rapid � clasament, e posibil s? asist?m la o nou?
c?dere dramatic?. <br />Problema st? � felul urm?tor: la finalul returului se trage linie, iar
echipa de pe locul 13, cade direct � Liga a III-a, chiar �ainte de �ceperea play-off-ului ?i
play-out-ului. Pozi?ia respectiv? este ocupat? momentan de Ceahl?ul Piatra Neam?, dar tinerii
Gala?iului nu pot sta lini?ti?i, deoarece diferen?a este de doar un punct. Acesta este primul
pas: s? sc?p?m de retrogradarea direct?, pentru c? apoi greul abia �cepe! <br />Pe data de 2
aprilie 2016 se va �cheia returul, iar O?elul trebuie s? fie m?car pe locul 12 pentru a sc?pa de
primul pericol. Apoi va �cepe un play-out pe via?? ?i pe moarte, un mini-campionat format din
echipele clasate pe locurile 7-12 la finalul sezonului regulat. Punctele ob?inute cu retrogradata
de pe locul 13 vor fi anulate, iar restul vor fi �jum?t??ite! Apoi se va continua cu dueluri de foc
doar �tre echipele de pe locurile 7-12, � sistem tur-retur. La final, ultimele 3 clasate din
acestea 6 vor retrograda la r�dul lor direct, � timp ce echipa care va termina play-out-ul pe
locul 3 va juca un baraj de a fi sau a nu fi cu locul 3 din play-out-ul Seriei a II-a. �vinsa va
retrograda de asemenea... <br />A?adar, la finalul acestui sezon de Liga a II-a vor retrograda
nu mai pu?in de 11 forma?ii din cele dou? serii, pentru ca la anul s? avem o singur? serie �
e?alonul secund, format? din 22 de echipe. <br />Din p?cate, la acest moment, O?elul se afl?
�tr-o situa?ie foarte grea, fiindu-i aproape imposibil s? evite play-out-ul, de?i g�dul nostru ar
trebui s? fie � primul r�d la evitarea locului 13, direct retrogradabil �c? din aprilie anul viitor.
De aceea, tinerii no?tri juc?tori ?i antrenori trebuie s? gestioneze foarte bine cele 4 etape care
se vor mai disputa anul acesta, pentru a avea o iarn? lini?tit?, � care s? ne putem face o
strategie de salvare. Pentru asta este nevoie de lini?te la club, de d?ruire din partea juc?torilor -
care trebuie aprecia?i mai mult pentru c? joac? pe burta goal? -, iar suporterii trebuie s? fac? un
efort ?i s? �?eleag? c? O?elul nostru a luat-o de la zero ?i c? are nevoie doar de �curaj?ri.
Lotul O?elului �cepe s? se omogenizeze de-abia acum, dup? schimb?rile masive din var?, iar
tinerii �o?elari� (cel mai v�stnic are doar 27 de ani!) pot cre?te doar �tr-o atmosfer?
s?n?toas?. Asta �seamn? cu suporterii mereu al?turi de ei, gata s? � ajute s? treac? peste
obstacolele gigantice care vor urma.�� �</p>  <p style="text-align: right;"><em>Articol extras
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