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O?elului, Narcis R?ducan, a afirmat c? a doua competi?ie ca importan?? a devenit o prioritate
pentru echipa noastr?, mai ales c? � trecut forma?ia antrenat? de Viorel T?nase nu a ajuns
prea des � fazele finale. <br />Chiar dac? O?elul se descurc? onorabil � Cup?, conduc?torul
ro?-alb-alba?trilor nu poate fi mul?umit ?i de parcursul din campionat, acolo unde �o?elarii� se
zbat � continuare pentru a ie?i din zona nisipurilor mi?c?toare, la doar un an ?i jum?tate de la
c�tigarea trofeului � Liga I.</p>  <p style="text-align: justify;"></p>    <br />  <p><strong>Narcis
R?ducan:</strong> <em>�Cupa a devenit o prioritate, poate mai mult dec� a fost de obicei,
pentru c? lucrurile nu au mers la fel de bine � campionat sezonul acesta. Eu cred c? � orice
competi?ie trebuie s? fie a?a, pentru c? este un trofeu � care nu am performat foarte mult �
istorie. O?elul s-a calificat o singur? dat? � final?, iar acest lucru ne este la �dem�? acum.
Ceahl?ul nu a fost un adversar accesibil, ne administrase o lec?ie p�? nu de mult � campionat,
dar asta ne-a pus � gard?, iar a doua oar? nu ne-au mai putut surprinde. Felicit?ri b?ie?ilor ?i
antrenorilor, am c�tigat de o manier? foarte clar?! Semifinala cu Petrolul nu are favorit?, sper
s? mergem noi � ultimul act. Totu?i nu pot fi mul?umit de parcursul din Liga I, mai ales c�d cu
to?ii avem imaginea de acum doi ani ?i chiar de anul trecut c�d reprezentam ceva � fotbalul
rom�esc, iar acum diferen?a este prea mare. Trebuie s? ne �su?im criticile. Ne-au afectat,
desigur, problemele administrative de la jum?tatea anului ?i imposibilitatea de a face transferuri.
Se pare c?, spre sf�?it de an, lucrurile au �ceput s? se �drepte ?i am �ceput s? urc?m �
clasament, plus c? avem un parcurs bun � Cup?.�</em></p>

 1 / 1


