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/>Academica Clinceni � O?elul Gala?i 3-0 (2-0)</strong><br />Contactul cu Liga a II-a a fost
foarte dur pentru mult prea t�ara echip? g?l??ean? a O?elului, care a plecat �vins? la scor de
neprezentare de la Clinceni. FC Academica s-a dovedit o echip? mai experimentat? ?i mai
pragmatic?, adaptat? mult mai bine la cerin?ele e?alonului secund ?i a ?tiut s? profite din plin
de sl?biciunile ro?-alb-alba?trilor. De altfel, gazdele au dominat meciul, g?l??enii fiind foarte
timora?i la debutul � divizia secund?. � afar? de vreo dou? ocazii, O?elul nu a ar?tat ca o
echip? preg?tit? s? fac? fa?? for?elor din Liga a II-a ?i, indiferent de cum ar suna, Academica
este o echip? puternic? la nivelul acestui e?alon.</p>      <p style="text-align: justify;">Debutul
de meci a fost unul de tatonare, cei din Clinceni a?tept�d s? vad? c� de periculoas? poate fi
O?elul � starea actual?. De altfel, la prima ocazie mai ac?t?rii, gazdele au deschis scorul dup?
ce au f?cut ?ah-mat ap?rarea noastr? prin tripleta Ven?er-Dobrosavlevici-Antohi. Cel din urm?,
fiul legendei o?elare Puiu Antohi, a marcat cu un ?ut s?n?tos la vinclu. O?elul a fost toropit de
c?ldura din Ilfov, iar p�? la pauz? am mai �casat un gol, de data aceasta dintr-un penalty
provocat de Codreanu, marcator Alexandru Neagu. <br />Repriza a doua a fost ?i mai ?tears?,
cu �o?elarii� �cerc�d s? salveze ceva din prima impresie, dar f?r? succes. Ocaziile au fost
rare, gazdele s-au ap?rat cu calm, iar ro?-alb-alba?trii au �cercat s? reechilibreze balan?a doar
prin ?uturi de la distan??. Nu a ie?it nimic, ba mai mult, la una din ultimele faze ale meciului, la
un contratac rapid al celor din Clinceni, acela?i g?l??ean Antohi a centrat, iar Vlad Bujor, juc?tor
care a cochetat cu Liga 1, a marcat simplu. <br />Astfel, meciul s-a �cheiat cu un sec 3-0
pentru gazde, forma?ia noastr? fiind singura dintre cele 6 retrogradate din Liga 1 � sezonul
trecut, care a pierdut. Tinerii g?l??eni nu trebuie s? dispere �s?, ci s? se ridice ?i s? �cerce s?
joace din ce � ce mai bine ?i f?r? trac. P�? la urm? O?elul este o echip? de legend? a
fotbalului rom�esc, iar suporterii pot �toarce meciurile de pe teren propriu, d�d aripi copiilor
Gala?iului. S? sper?m ca la meciul de s�b?ta viitoare, acas? cu cei de la Dun?rea C?l?ra?i,
fanii nu vor uita drumul spre Stadionul �O?elul�. Acum, mai mult ca niciodat?, avem nevoie de
un public numeros.<br />O not? aparte ?i pentru cei 50 de suporteri g?l??eni care au �curajat
frenetic echipa la Clinceni, domin�d atmosfera, � ciuda celor 150 de spectatori ai gazdelor.
Poate c? nu suntem cea mai bun? echip? din Liga a II-a, dar cu siguran?? la nivel de fani
r?m�em � top. Suporterii no?tri, fie c? au venit de la Gala?i, fie c? au sosit direct din Bucure?ti,
merit? aprecieri pentru c? � acest moment clubul ro?-alb-albastru tr?ie?te doar prin for?a lor.
S? sper?m c? uni?i, �preun? cu cei din teren, vom putea redeveni o for?? ?i pe gazon!� </p>

 1 / 1


