Final: SC Bacău – Oţelul 3-0 (0-0)
Scris de Vlad Drăgan
Sâmbătă, 27 Februarie 2016 05:39

Descompletat bucată cu bucată de ceva ani încoace, Oţelul a ajuns mai rău ca în tur, deşi cei
mai mulţi dintre noi chiar nu credeau că se poate mai rău de atât…

Formaţia noastră a ajuns să joace în Liga a II-a cu copiii de la Centrul de Juniori (!), iar noi
suporterii nu mai putem face decât să ne rugăm pentru aceşti adolescenţi care au greaua
misiune de a intra în teren contra unor oameni în toată firea şi să-i încurajăm, indiferent de ce
umilinţe vom suferi pe tabelă! Aşadar, cel mai probabil, scopul Oţelului în teren va fi să nu
depăşească proporţiile celor mai groaznice înfrângeri suferite de formaţia roş-alb-albastră în
decursul celor 52 de ani de existenţă. Altfel spus, juniorii noştri au de apărat palmaresul,
deoarece de salvarea de la retrogradare chiar nu mai poate fi vorba, ca să nu ajungem la
subiectul falimentului care s-ar putea declanşa în aprilie!
“Noul Oţelul”(al câtelea în ultimii ani!?) continuă campionatul pe terenul celor de la Sport Club
Bacău, echipă ce se bate în continuare pentru play-off, deşi a pierdut jucători foarte importanţi
în pauza de iarnă.
SC Bacău a fost înfiinţată în anul 2006, purtând numele de Mesagerul. După câţiva ani de
anonimat, formaţia respectivă a profitat din plin de dispariţia tragică a clubului FCM Bacău (unul
dintre cele mai titrate din zona Moldovei) şi, odată cu promovarea în Liga a II-a în 2013, a
devenit cea mai importantă echipă din Bacău. Cele două echipe s-au mai întâlnit oficial în
istorie doar în turul acestui sezon, când băcăunaii s-au impus norocos, cu 1-0, cu un gol în
ultimul minut de joc, la o fază suspectă de ofsaid. De notat este şi faptul că legenda
roş-alb-albastră Viorel Tănase a antrenat pe Sport Club în două rânduri, iar actualul antrenor al
băcăuanilor este Cristi Popovici, care a fost foarte aproape să preia Oţelul anul trecut.
Nici nu se mai pune problema că SC Bacău este o echipă mult mai experimentată ca Oţelul, iar
asta se vede şi în clasament, acolo unde galben-roşii ocupă locul 6 cu 25 de puncte, în timp ce
oţelarii sunt penultimii cu doar 12 puncte, iar de acum pare chiar imposibil să mai agonisim
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ceva, ceea ce înseamnă că cei de la Ceahlăul au nevoie de doar 5 puncte pentru a ne egala şi
arunca direct în Liga a 3-a încă de la începutul lunii aprilie!
Partida din această dimineaţă va fi arbitrată de Gabriel Mladinovici din capitală. El va fi ajutat la
cele două margini de arbitrii asistenţi Cosmin Vatamanu, respectiv Alexandru Midvichi (ambii
din Bucureşti), în timp ce rezervă va fi Gică Mihai din Focşani. Observator al brigăzii de arbitri
va fi Laurenţiu Vărgatu (Brăila), în timp ce de buna organizare a partidei se va ocupa Ciprian
Anton din Suceava.

ECHIPE PROBABILE:
SC Bacău: Ureche – Mihălăchioae, Ursu, Belecciu, Giurgiu – Adăscăliței – Corban, Dumitriu,
Gheorghiu – Vraciu, Nemțanu. Antrenor: Cristi Popovici
Oţelul: Şt.Bordieanu – Oprea, Marus, R.Codreanu, Ciurea – Istrate, I.Codreanu, Sefer, Toma,
Chiriac – Perju (Maftei). Antrenor Stelian Bordeianu

DECLARAȚII ÎNAINTE DE MECI:
Stelian Bordeianu: ”Trebuie să vedem situația din teren. Dacă se dorește ca echipa să
participe în campionat, nu înțeleg de ce jucătorii au fost lăsați să plece, măcar jucătorii gălățeni
trebuiau lăsați sa joace la Oțelul. Ne ducem cu copii și jucăm, apar rezultatele slabe și toată
lumea va spune că ăsta este Centrul de Copii și Juniori. Copii noștri sunt plecați în alte părți.
Avem și ceva jucători accidentați, dar dacă clubul o să ne ceară normal că o să jucăm.”

Cristi Popovici (antrenor SC Bacău): ”Nu pot să spun foarte multe despre Oţelul Galaţi. Ştim
doar că au avut activitatea suspendată până pe 25 februarie. Nu ştim dacă vin sau nu vin
sâmbătă, dar am înţeles că au mai rămas cinci-şase jucători din vechea echipă. Este misiunea
mea să mobilizez echipa pentru jocul de sâmbătă pentru că obiectivul nostru este să jucăm în
play-off, iar cele trei puncte sunt extrem de importante.”
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