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<p style="text-align: justify;">A?a cum era de a?teptat, dup? meciul dintre O?elul ?i Rapid s-a
�cercat minimalizarea gre?elilor f?cute de centralul partidei, aten?ia fiind redirec?ionat? spre
incidentele �provocate de juc?torii ?i suporterii g?l??eni�, a?a cum s-a afirmat � mass-media,
de?i, pentru cei care au IQ de m?car 90, este evident c? reac?ia dur? a fost provocat? de
deciziile arbitrului. De altfel, faptul c? o singur? dat? � istoria recent? a O?elului terenul echipei
a fost �suspendat� este o dovad? c? g?l??enii sunt spectatori civiliza?i, care nu creeaz?
probleme.Excep?ia de la regul? a avut loc � sezonul 2000-2001, � urma meciului de pe teren
propriu �potriva Forestei Suceava, la sf�?itul c?ruia centralul a primit un pumn � stomac de la
un spectator, pe tunelul de acces spre teren. Atunci am jucat un meci � exil, la Constan?a, �
timp ce acum, neav�d loc nicio agresiune fizic? ?i ?in�d cont de derapajele nepedepsite ale
suporterilor bucure?teni, pedeapsa logic? ar fi cel mult o amend?. Dar cum noi suntem O?elul
Gala?i ?i implicit nu o echip? favorizat? orice decizie pare posibil?.</p>      <p style="text-align:
justify;">Revenind asupra problemei arbitrajului din meciul �potriva Rapidului, este remarcabil
(de?i deja ne-am obisnuit cu a?a ceva), cum mass-media evit? s? expun? gre?elile comise de
Ha?egan la adev?rata lor dimensiune. Se tot bate moned? pe faptul c? cele dou? elimin?ri au
fost corecte ?i se men?ioneaza doar c? O?elul �ar fi putut primi� un penalty la Jula. Asta �
condi?iile � care, pentru majoritatea g?l??enilor, este evident faptul c? maniera de arbitraj de
pe �treg parcursul meciului este de condamnat, nu numai anumite faze. Dar s? lu?m pe r�d ce
avem noi s?-i repro??m centralului ?i ce � pot repro?a rapidi?tii.</p>  <p style="text-align:
justify;">Singurele faze pe care oaspe?ii i le pot imputa centralului sunt: neacordarea a dou?
cartona?e galbene, lui Costin ?i Szekely, pentru folosirea inten?ionat? a m�nii � manevrarea
balonului. Cum nici unul dintre cei doi nu a luat vreun cartona? � cele 90 de minute este clar c?
gre?eala centralului nu a influen?at oricum prea mult desf??urarea jocului. Adversarii s-au mai
pl�s de faptul c? ambii elimina?i meritau ro?u direct, � condi?iile � care Brujan a atins �t�
mingea ?i apoi, din iner?ie, a intrat � Pancu (rapidistul intrase ?i el cu talpa!), � timp ce
Paraschiv a urm?rit mingea, care i-a fost suflat? de adversar ?i tot din iner?ie a ajuns cu
crampoanele � coastele acestuia. Cartona?ele galbene au fost acordate corect, � opinia mea
(de?i mul?i m? vor contrazice), dar nici vorb? de ro?u direct.</p>  <p style="text-align:
justify;">De cealalt? parte lista de repro?uri este mult mai mare. � primul r�d maniera � care a
judecat fazele a fost cea care a deranjat ?i a indus o stare de nervozitate evident?, at�
juc?torilor c� ?i spectatorilor. Arbitrul a acordat fault la aproape orice c?dere teatral? a
giule?tenilor, la un moment dat ajung�du-se � situa?ia � care g?l??enii nu aveau voie s?
deposedeze sau s? �i ating? adversarii � vreun fel (Jula ?tie despre ce vorbesc). � schimb,
nou? ne-au fost refuzate o sumedenie de lovituri libere, cea mai clar? fiind cea care se impunea
s? fie acordat? pu?in �ainte de marcarea golului, la un joc periculos la marginea careului
rapidist, infrac?iune care probabil s-a v?zut ?i de pe Lun?. Giule?tenii s-au tot pl�s de jocul
a?a-zis dur al gazdelor, dar realitatea � contrazice. La sf�?itul meciului, S?l?gean a urinat
s�ge ?i va sta pe tu?? o vreme, datorit? �bl�de?ii� unui adversar, care nu a luat nici m?car
cartona? galben.. De asemenea, � minutul 41, Szekely a fost luat de g� ?i tr�tit la p?m�t de
Leonard, �tr-un moment � care nu avea balonul la picior, faz? la care se putea acorda ro?u
direct pentru lovire f?r? minge!</p>  <p style="text-align: justify;">� fine, faza care ne sup?r?
cel mai mult din tot meciul este ?inerea evident? � careu a lui Jula de c?tre S?punaru, faz? la
care nu s-a acordat nimic! ?in�d cont de procentajul reu?itelor lui Jula din penalty de c�d a
venit la O?elul, putem afirma c? am fost priva?i de un gol ca ?i f?cut. Atacantul venit de la Cluj a
executat peste 10 lovituri de pedeaps? p�? acum, rat�d una singur?, dar care � cele din urm?
tot el a transformat-o � gol (meciul �potriva celor de la Pandurii).<br />Acestea fiind zise, nu ne
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r?m�e dec� s? a?tept?m o pedeaps? divin?, pentru c? � ceea ce prive?te comisiile ne-am
l?murit dup? cazurile Serea ?i Col?escu de corectitudinea lor (ambii au mai arbitrat ?i dup?
meciurile catastrofale � care ne-au furat pe fa??). Culmea este c?, dup? gre?eli mai mici f?cute
de Marian Salomir ?i Sorin Corpodean, � favoarea noastr?, ace?tia au fost sco?i definitiv din
calcule, � timp ce probabil Ha?egan va sc?pa basma curat?, de?i � trecut a fost acuzat ?i ca
ar fi arbitrat un meci � stare de ebrietate!</p>  <p style="text-align: justify;">� contrast cu
atitudinea de jigodie a lui Ha?egan, a carui pl�gere a dus la suspendarea a cinci juc?tori
o?elari, arbitrul Alexandru Tudor, care nu a acordat dou? penalty-uri clujenilor de la CFR, �
meciul cu Steaua din aceea?i etap?, a declarat urm?toarele: �C�d toat? lumea care a v?zut
imaginile spune c? am gre?it, e datoria mea s? recunosc aceast? chestiune. �totdeauna dup?
ce gre?e?ti �i pare r?u. Numai dac? �i recuno?ti gre?elile po?i s? mergi mai departe. C�d se
�tampl? ca o presta?ie de arbitraj s? nu fie un succes, e bine s? nu cau?i scuze", a afirmat
Tudor. De?i cu siguran?? nu � �c?lze?te cu nimic pe cei de la CFR, m?car acesta a avut bunul
sim? s? �i recunoasc? gafele, � timp ce individul care ne-a furat pe noi nu numai c? nu a
recunoscut dar a f?cut tot posibilul s? ne ��funde� ?i mai tare prin memoriul depus (?i a
reu?it!). Ho?ul strig? ho?ii, �domnule� Ha?egan!</p>
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