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Oțelul Galați – ACS Berceni 0-2(0-1)
Zi lucrătoare, frig, vânt și ploaie, combinația letală care ucide fotbalul. Adăugăm și vechile
probleme ale clubului și o tarla care numai la fotbal nu te duce cu gândul, și rețetă dezastrului e
mai mult decât evidentă. Doar vreo sută sau două de suporteri și 14 puști, conduși de undeva
de deasupra tunelului de acces de un antrenor căruia nu i-au trebuit patalamale ca să obțină
rezultate și cam asta a fost “armada” oţelară care a înfruntat destinul în etapa cu numărul 21.

Bătaia de joc la adresa copiilor orașului, pompos alintată gazon, a influențat decisiv
desfășurarea confruntării dintre Oțelul și ACS Berceni, jocul fiind anost, încâlcit, aducând mult
cu celebrele lupte în noroi, dar fără fetele sumar îmbrăcate și fără tentele erotice adiacente.
“Filmul” a semănat foarte mult cu cel de sâmbătă, din confruntarea cu Buzaul, nu doar datorită
scorului, ci și modului de desfășurare a “bătăliei”. Juniorii oțelari au dat o replică bună, reușind
să-și țină departe de poartă adversarii timp de mai mult de jumătate de oră. Prin urmare, am
asistat la doar două mingi mai periculoase trimise de oaspeți, ambele prinse de Ștefan
Bordieanu.
De partea cealaltă, am asistat doar la o acțiune periculoasă, în minutul 20, atunci când elevii, și
nu e doar un clișeu dacă îi numim elevi, antrenați de Stelian Bordieanu, au reușit să răzbată
prin mocirlă din jumătatea adversă, au combinat frumos, au pătruns în careu, dar centrarea a
trecut prin fața porții, fără a fi redirecționată către poartă.
În 2016, Oțelul nu a primit niciun gol de la distanță mai mare de 11 metri. Așa a fost și în
minutul 35, atunci când Dobre a înscris din apropiere, după o neatenție a fundașilor noștri. Până
la pauză a fost și ultima acțiune de luat în seamă. În rest doar frig, vânt, noroi și deznădejde, în
ciuda strădaniilor roș-alb-albaștrilor.
Partea secundă a debutat cu un nou gol, marcat de Fâșie, după o minge boxată de portarul
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Oțelului, atac soldat și cu accidentarea lui Robert Ciurea, căzut în careu preţ de 1-2 minute(50’).
Mulțumiți de rezultat, oaspeții s-au retras treptat, dându-ne ocazia să asistăm și la șarje
ofensive ale oțelarilor. Dacă șarjele nu au avut efect pe tabelă, avem măcar satisfacția de a fi
văzut că au evoluat cu ambiție și au reușit câteva artificii tehnice deosebite. Singurul care a
reușit să nimerească și spațiul porții a fost proaspăt intratul Antonio Sefer, al cărui șut de la 20
de metri a fost prins de goalkeeperul advers. Comentariu suplimentar: la cât de bine se prezintă
Sefer la nici 16 ani, pe o arătură de teren, ar fi fost interesant să fi putut asista la ascensiunea
lui în tricoul Oțelului, pe Stadionul Oțelul! Nu-i chiar de ici de colo să fii mult mai tehnic decât
mult mai experimentații tăi adversari, la doar 15 ani...
Partida s-a terminat cu victoria oaspeților, diferența fiind făcută, din nou, de lipsa de experiență
a tinerilor noştri oțelari, însă aceștia din urmă și-au primit bine meritata porție de aplauze și
încurajări din partea publicului. E o lecție și pentru noi, cei care ne-am plâns atâția ani la rând
de lipsa de rezultate și ne-am apostrofat favoriții și când nu era cazul, dar și pentru numeroși
pseudofotbaliști trecuți pe la Galați. Un grup mic, dar inimos, de adolescenţi liceeni, au reușit să
fie apreciați chiar dacă au pierdut meciurile, pentru că au făcut tot ce le-a stat în puteri, chiar și
atunci când era evident că nu mai puțeau întoarce rezultatul. Respect, copiilor!

Oţelul: Şt.Bordieanu - Oprea, Maftei, Iorguş, Ciurea - Chiriac, Codreanu – Blănaru (84’ Manău),
Istrate, Toma (78’ A.Bordieanu) – Perju(60’ Sefer).
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