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O?elului, Ionu? Neagu, a fost titular � meciul amical c�tigat de na?ionala Rom�iei � fa?a
reprezentativei Turkmenistanului, cu scorul de 4-0. Mijloca?ul central, care poarta tricoul cu
numarul 13, a fost unul dintre cei mai buni fotbali?ti ai selec?ionatei antrenate de Victor Pi?urc?,
fiind foarte prezent � joc at� � ap?rare, c� ?i pe faza de atac.  El a reu?it de altfel prima pas?
decisiv? a meciului, centrarea sa din minutul 3 fiind transformat? � gol de Marius Niculae. �
minutul 39 al partidei, Neagu a ratat o ocazie monumental?, el ezit�d s? trag? la poart?, de?i
sc?pase singur cu portarul, pasa sa � lateral fiind interceptat?. La pauz?, mijloca?ul central al
O?elului ?i al na?ionalei Rom�iei a fost �locuit, el bif�d astfel al doilea meci sub tricolor.<br
/>Cel?lalt �o?elar� convocat la reprezentativa Rom�iei, funda?ul dreapta Cornel R�?, a fost
doar rezerv? pe tot parcursul jocului. Este de a?teptat ca acesta s? intre � urm?toarele meciuri
de verificare ale na?ionalei, care se vor disputa cel mai probabil �potriva unor echipe de club
din str?in?tate.<br />Cornel R�? ?i Ionu? Neagu se afl? din 22 ianuarie � cantonamentul din
Antalya cu selec?ionata antrenat? de Victor Pi?urc?, timp � care au efectuat antrenamente
intense, iar azi au �ceput jocurile amicale. Cei doi vor reveni la O?elul � penultima zi a
stagiului de preg?tire din Cipru al echipei noastre de club. <br />Cornel R�?(22 de ani) a mai
evoluat � 5 r�duri pentru echipa na?ional?, el fiind de altfel primul juc?tor din istoria O?elului
care a intrat titular �tr-un meci oficial al reprezentativei Rom�iei. De asemenea, funda?ul
dreapta a fost titular ?i integralist � toate partidele jucate sub tricolor ?i de?ine recordul celor
mai multe prezen?e � na?ional?, pentru un juc?tor de la O?elul!<br />Ionu? Neagu(22 de ani)
are dou? jocuri � na?ional?, ambele � meciuri amicale (3-1 cu Grecia ?i 4-0 cu Turkmenistan),
fiind unul din pariurile lui Victor Pi?urc? pentru viitorul selec?ionatei Rom�iei.</p>
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