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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/otelul_-_vaslui.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Rivalitatea
dintre O?elul Gala?i ?i FC Vaslui este una relativ nou? ?i nici nu avea cum s? fie altfel av�d �
vedere c? istoria vecinilor de la nord �cepe undeva � anul 2002, pe c�d g?l??enii sunt fonda?i
� 1964 ?i joac? � prima lig? din 1986.</p>      <p style="text-align: justify;">Paradoxal este
faptul c? echipa galben-verzilor lui Porumboiu a fost fondat? de finan?atorul vasluian �preun?
cu actualul director executiv al O?elului, Marius Stan! Acesta din urm? a ocupat func?ia de
pre?edinte la forma?ia vasluian? ?i tot el a fost cel care a cump?rat un loc de Liga a III-a pentru
ace?tia de la defuncta Victoria TC Gala?i. Odat? ajun?i � a doua divizie, cu ?anse reale la
promovare � prima lig?, Stan ?i Porumboiu s-au certat, iar ruptura a devenit iremediabil? �
momentul � care primul s-a mutat la Politehnica Ia?i cu care a urcat � e?alonul �t�, chiar �
dauna celor de la SC Vaslui. Cele dou? p?r?i se atac? constant chiar ?i acum, la mul?i ani de la
acel eveniment.<br />Revenind la meciul de azi ?i la rivalitatea dintre cele dou? echipe trebuie
precizat faptul c? cele dou? forma?ii moldave s-au �t�nit oficial pentru prima oar? � sezonul
2005-2006, odat? cu promovarea celor din Vaslui � Liga 1. Primul meci direct a avut loc pe 22
octombrie 2005 ?i s-a �cheiat cu scorul de 0-0 pe terenul galben-verzilor. Ambele forma?ii
aveau s? termine lamentabil turul acelui sezon, O?elul pe penultimul loc cu o victorie din 15
meciuri, iar Vasluiul f?r? victorie pe ultima pozi?ie! Am�dou? p?reau c? vor retrograda. Cu
toate acestea, �t?rite pentru retur, O?elul ?i FC Vaslui s-au �t�nit din nou � 2006.
Galben-verzii au deschis scorul prin Sf�lea, juc?tor pe care � �furaser?� chiar din
cantonamentul O?elului(!?), iar arbitrajul p?rtinitor i-a ajutat s? conduc? p�? � minutul 90, c�d
legenda g?l??ean?, Viorel T?nase, a marcat cu un ?ut fabulos direct din lovitur? liber?. La final,
cele dou? tabere s-au �c?ierat pe terenul de joc, anun?�d parc? rivalitatea ce avea s? r?m�?
o constant? a meciurilor dintre cele dou? forma?ii. Este de remarcat ?i faptul c? ambele echipe
aveau s? se salveze � cele din urm? de la retrogradare, iar din acel moment urmau s? urce tot
mai mult ca exprimare � joc, dar ?i ca performan?e ob?inute � anii ce au urmat.<br />A �ceput
apoi un sezon mai lini?tit � care cele dou? forma?ii ?i-au �p?r?it victoriile � func?ie de
avantajul terenului propriu, iar la final, O?elul mergea � Cupa UEFA Intertoto devenind prima
echip? rom�easc? ce reu?ea s? c�tige aceast competi?ie. Conflictul adev?rat izbucne?te �s?
� 2008, dup? ce Vasluiul c�tig? cu 3-0 la �masa verde� pe terenul O?elului, un joc care se
terminase 1-1 pe �terenul de lupt?� ?i care se dovede?te decisiv � stabilirea ierarhiei la finalul
acelui sezon de Liga I. Mai exact, vasluienii merg � Intertoto � locul ro?-alb-alba?trilor ?i
c�tig? la r�dul lor competi?ia, fapt ce le deschide calea spre Cupa UEFA. Dar ce se �t�plase
de fapt la Comisii? �O?elarii� Gabriel Paraschiv ?i Janos Szekely care erau suspenda?i
pentru dou? etape, ob?in clemen?? la recurs, iar penalizarea este �jum?t??it?, cei doi urm�d
s? poat? fi folosi?i � meciul cu Vaslui. Juc?torii �i primesc carnetele de la Comisia de
Disciplin? ale FRF, lucru din care rezult? clar c? pot fi folosi?i � meciul respectiv!! Cu toate
acestea, imediat dup? meci, Porumboiu declar? calm c? ?tie sigur c? O?elul � FC Vaslui va fi
c�tigat de echipa sa la �masa verde� pentru c? g?l??enii au folosit juc?tori suspenda?i!?
Incredibil, dar adev?rat, � Rom�ia anului 2008, aceea?i comisie care d?duse drept de joc lui
Paraschiv ?i Szekely �ainte de meci, spune acum c? ace?tia erau suspenda?i ?i acord?
victoria vasluienilor!? Cazul ajunge la TAS, dar nici acolo echipa noastr? nu-?i g?se?te
dreptatea, iar Porumboiu �i savureaz? victoria murdar? � pres?.<br />Bine�?eles c?
finan?atorul vasluienilor devine cea mai hulit? persoan? � Gala?i, el fiind �jurat la scar? larg?
la urm?toarea partid? dintre cele dou? forma?ii. Astfel, la numai 5 luni distan?? de la furtul din
2008, O?elul prime?te din nou vizita forma?iei FC Vaslui. O?elul pierde iar, scor 0-1, dar arbitrul
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Alexandru Tudor refuz? un penalty mai clar ca lumina gazdelor la un fault asupra lui Paraschiv
� minutul 90! Mai mult, rela?iile de amici?ie dintre galeriile celor dou? echipe (inlesnite de
rivalitatea ambelor cu Politehnica Ia?i) �cep s? se clatine dup? acest meci, deoarece oaspe?ii
afi?eaz? un banner cu mesajul �INVIDIO?ILOR� �dreptat c?tre g?l??eni, cu privire la faptul
c? galben-verzii jucau � Cupa UEFA, � timp ce O?elul r?m?sese � afara cupelor europene.<br
/>� 2009, Adrian Porumboiu �i mai face un du?man la Gala?i, � persoana antrenorului Dorinel
Munteanu, care este adus la O?elul, dup? ce fusese demis � 2008 de la Vaslui, fiind acuzat
f??i? de blaturi de c?tre finan?atorul vasluian. Tehnicianul reu?e?te s? se r?zbune, iar �
2009-2010, O?elul reu?e?te un egal � deplasare ?i o victorie pe propriul teren, �piedic�d
visele de m?rire ale lui Porumboiu din acel an. A fost ultima victorie a g?l??enilor, de atunci
ro?-alb-alba?trii nereu?ind s? se mai impun? � fa?a vecinilor de la nord.<br />� 2011, O?elul
c�tig? campionatul, dar nu reu?e?te s? �ving? pe FC Vaslui suferind chiar o �fr�gere grea pe
terenul rivalilor(0-4), plus doar un 0-0 �acas?�. Pe tot parcursul sezonului Adrian Porumboiu
atac? constant viitoarea campioan? � pres? acuz�d-o c? este ajutat? de arbitri. Mai mult, ura
se transfer? ?i printre juc?tori fostul c?pitan al galben-verzilor, Gabriel C�u, jignindu-i pe
facebook pe fotbali?tii �o?elari�. <br />R?zboiul continu? ?i � ziua de azi, dup? ce acela?i
finan?ator vasluian acuz? de blat echipa noastr? � jocurile cu CFR, iar la ultimul meci direct, �
sferturile Cupei, Vasluiul c�tig? pe terenul O?elului, dup? grave gre?eli ale arbitrilor �potriva
forma?iei noastre.<br />Ast?zi vom avea parte de un nou duel moldav, probabil ?i mai �cins din
toate punctele de vedere, mai ales c? oaspe?ii vin cu g�dul la titlu. St? � puterea noastr? ?i
citind r�durile de mai sus s?-i �piedic?m pe terenul de lupt?, acolo unde noi ?tim s?
r?spundem cel mai bine jignirilor ?i ofenselor aduse prin pres?. Cu siguran??, c? tot ceea ce
�seamn? O?elul Gala?i, de la pre?edinte, antrenor, juc?tori ?i p�? la suporteri, cu to?ii ne
dorim s? oprim pe FC Vaslui. Justi?ie Divin?, dreptate poetic?, spune?i-i cum vre?i, dar a venit
momentul s? ne lu?m revan?a pentru toate relele pe care care vecinii de la nord ?i mai ales
patronul acestora le-au aruncat asupra noastr?. Ziua judec??ii a venit�</p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>P.S. Indiferent de rezultatul meciului ?i dincolo de
�cr�cenarea partidei de ast?zi, s? nu uit?m niciun moment c? Gala?iul a s?rb?torit ieri cea mai
mare zi din istoria fotbalului acestei urbe. S?-i cinstim a?a cum se cuvine pe cei care ne-au
f?cut ferici?i acum un an ?i s? ne bucur?m �tre noi, suporterii. La mul?i ani campionilor
!</strong></p>
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