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M-am tot gandit la treaba asta inca din minutul 20 cand tabela arata 0-2, dar sincer nu stiu ce sa
cred. In pauza meciului discutam in tribune si anticipam un 2-1 rezultat final, banuind ca astfel
publicul ar ramane pana la sfarsit sa-i incurajeze pe baietii lui Dorinel. Nu am nimerit rezultatul,
dar am anticipat diferenta de doar un gol. Daca Otelul juca in repriza a doua la fel ca in prima,
daca Otelul nu reusea sa revina repede si sa puna presiune pe dinamovisti, cu siguranta din
minutul 70 lumea incepea sa plece acasa, iar cei care ramaneau ar fi inceput sa apostrofeze
jucatorii si conducerea tehnica. O sa ma faceti nebun, o sa-mi reamintiti de bara lui Antal, o sa
ma banuiti de scenarita cronica, dar o sa incerc sa va explic si punctul meu de vedere. Cu
siguranta ca Antal nu e Ronaldihno sa loveasca bara cu intentie, dar nu uitati ca era minutul 66.
Deci timp pentru inca un gol in poarta noastra mai era. Daca Otelul dadea bara in minutul 88 nu
mai avem nimic de spus.

  

Totusi, iubesc prea mult echipa Otelul si imi este foarte greu sa o banuiesc de aranjamente.
Poate ca lipsa de experienta si frica de Dinamo a facut sa pierdem acest meci si nimic altceva.
Eu nu am reusit sa gasesc un raspuns la intrebarea din titlu, dar am cateva motive care ma fac
sa cred ca a fost un meci aranjat si cateva care ma fac sa cred ca s-a jucat pe bune. Va rog si
pe voi sa veniti cu argumente pro sau contra blatului si sa dam impreuna verdictul pentru acest
joc. Incercati sa raspundeti doar daca aveti ceva de spus in legatura cu subiectul propus.

A fost blat pentru ca:

*Otelul a primit mult prea repede doua goluri inca din primele douazeci de minute, dupa ce
primise unul singur in cinci meciuri

*Am inceput meciul fara Paraschiv, Ochirosii, Pena si poate chiar Costin (experienta si
plasamentul lui poate ne-ar fi salvat de golul lui Moti. Sarghi a fost destul de nesigur si in meciul
cu Unirea Urziceni)

*Am oprit motoarele in ultimele 10 minute cand Dinamo a evoluat in inferioritate numerica
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*Ne aflam pe un loc lipsit de griji, nefiind implicati nici in lupta pentru Europa, dar nici la evitarea
retrogradarii

-----

Nu a fost blat pentru ca:

*Dorinel Munteanu e mai mult neamt decat roman si nu ar face niciodata asa ceva pentru ca
are o mentalitate profesionista

*Nu suntem atat de valorosi incat Dinamo sa se teama de noi atat de tare si sa ne ofere bani
pentru a le ceda punctele

*Jucatorii nostri chiar au vrut, dar nu au putut mai mult de atat (vezi descarcarile nervoase ale
lui Ochirosii si Antal la golurile noastre si lacrimile lui Sala de la finalul meciului)
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