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<p style="text-align: justify;" /><strong><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/viglianti_gol.jpg" alt="Gabriel Viglianti si golul 1000" width="430" />25 august
2012</strong>, o zi istoric? pentru conducerea clubului O?elul, cei care au s?rb?torit marcarea
golului cu num?rul 1000, � al 25-lea sezon de activitate pe prima scen? a fotbalului rom�esc.
� minutul 63 al partidei contra Gloriei Bistri?a, Jaka Stromajer a fost cel desemnat s? ridice
tricoul jubiliar � fa?a camerelor de luat vederi, � aplauzele publicului.   � ciuda rezultatului
nesatisf?c?tor, 1-1, felicit?rile au curs din tastele tuturor, ?i-a?a alte motive de bucurie nu prea
aveam. Toate bune ?i frumoase, numai c?, a?a cum s-a men?ionat ?i �tr-un comentariu la
articolul de pe site-ul Dun?rea B?tr�?, statistica oficial? nota doar reu?ita cu num?rul 999. Totul
a trecut neobservat, iar O?elul s-a desp?r?it de Dorinel Munteanu ?i i-a urat bun venit lui Viorel
T?nase. <br /><strong>2 septembrie 2012</strong>, Steaua - O?elul, scor final 2-1, golul nostru
fiind marcat de argentinianul Gabriel Viglianti, ?i ce gol! Nimic special, p�? la <a
target="_blank" href="http://frf.ro/sectiune/stiri/articol/cifrele-etapei-7-campionatului-ligii-i">?tirea
de pe site-ul FRF</a>, conform c?reia Viglianti marcase golul cu num?rul 1000 din istoria
O?elului. De unde ?i �trebarea: Ce s-a �t�plat? Explica?ia fusese dat? chiar dup? partid? cu
Gloria Bistri?a, comentariul de pe Dun?rea B?tr�? men?ion�d c? statistica luat? � calcul la
s?rb?torirea golului jubiliar con?inea o mic? eroare. Celebrul ?i de trist? amintire meci �potriva
Vasluiului, 1-1 pe teren, dar 0-3 la comisii, ap?rea cu rezultatul ini?ial, de?i oficial fusese
omologat cu 0-3. Asta �seamn? un gol � minus � statistica folosit?, prin urmare golul 1000 a
fost marcat <strong>oficial</strong> de Alejandro Viglianti, �potriva Stelei. <br />Celor care vor
dori s? afirme c? acel 0-3 a fost o mare nedreptate, le dau perfect? dreptate, este o ho?ie ce nu
trebuie uitat? � veci. �s? noi vorbim de statistica oficial?, nu de dreptate ?i nedreptate. <br
/>Trebuie men?ionat c? aceea?i statistic? oficial? cuprinde nu doar acel gol �anulat� de
comisii ci ?i altele �marcate� tot la comisii. Dac? de partida c�tigat? prin nedisputare, 3-0 pe
terenul Pandurilor din Tg. Jiu � 2011, �i aduce aminte toat? lumea, nu acela?i lucru se poate
spune ?i despre o alt? confruntare hot?r�? la comisii. <br /><strong>19 martie 1994</strong>,
O?elul se zb?tea undeva � apropierea zonei fierbin?i a retrograd?rii. Urma �t�nirea de la
malul M?rii din etapa 26, �potriva unei echipe f?r? griji � clasament � Farul. Scorul final, 3-1
pentru gazde, nu a surprins pe nimeni. Ce a urmat �s? a surprins pe aproape toat? lumea.
Const?n?enii folosiser? un juc?tor suspendat pentru cumul de cartona?e, iar comisiile au decis
omologarea partidei cu scorul de 3-0 � favoarea O?elului. Punctele s-au dovedit de mare ajutor
la finalul sezonului, atunci c�d echipa noastr? s-a salvat de la retrogradare �la musta??�. <br
/>Astfel, ref?c�d calculele statistice, ajungem la un total de 996 de goluri marcate de O?elul pe
terenurile de fotbal al primei divizii de fotbal din Rom�ia, �s? 1000 de goluri validate oficial. <br
/>Din nefericire, nici juc?torii ?i nici noi suporterii nu putem schimba nimic. Uneori deciziile
comisiilor ne-au fost de ajutor, alteori ne-au nedrept??it sau nu ne-au afectat deloc pozi?ia �
clasamentul final. <br />Din cauza confuziei am s?rb?torit marcarea golului(oficial) cu num?rul
999 � locul golului 1000 ?i poate c? nu ar strica o repara?ie din partea conducerii clubului fa??
de Viglianti. � scurt timp urmeaz? s? ajungem ?i la 1000 de goluri marcate efectiv pe teren. Ar
fi mai � spiritul fair-play-ului ?i al jocului de fotbal s?-l s?rb?torim pe acela ca fiind golul 1000.
P�? atunci ne r?m�e statistica oficial?, cu Viglianti � postur? de borna 1000.</p>
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