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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/tanase_viorel1.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Fostul
juc?torul de legend?, Viorel T?nase, unul din cei mai iubi?i fotbali?ti de la Gala?i a fost demis
din func?ia de antrenor. Din nefericire, timpul scurt sau alte motive pe care le-a? putea sugera,
obiectiv, ne fac s? nu putem trage foarte multe concluzii, dup? cele doar 5 luni � care a
antrenat O?elul.</p>      <p style="text-align: justify;">Bilan?ul s?u � campionat este unul
echilibrat, dar mediocru, cu 4 victorii, 5 egaluri ?i 4 �fr�geri, golaverajul fiind negativ: 15 goluri
marcate, fa?? de 17 primite. La capitolul plusuri putem trece cele 7 etape f?r? �fr�gere �
intervalul rundelor 8-14 ?i victoriile de pe teren propriu � fa?a unor echipe mai bine cotate,
precum Astra Giurgiu sau FC Vaslui. La polul opus, avem �fr�gerile ru?inoase cu Ceahl?ul
Piatra Neam? (1-4) ?i CSMS Ia?i (0-3, acas?), care ne-au f?cut s? ne �treb?m care este
adev?rata fa?? a echipei. <br />Mult mai bun a fost parcursul O?elului din Cup?, acolo unde cu
Viorel T?nase pe banc?, echipa a ajuns � semifinalele competi?iei, dup? ce a trecut la zero de
Sportul Studen?esc, CF Br?ila ?i Ceahl?ul Piatra Neam?. Din acest punct de vedere se poate
spune c? �Tase� a avut soarta unui alt g?l??ean, Costel Orac, care aproape c? reu?ise
calificarea cu O?elul � semifinale, dar p�? la urm? echipa a prins finala, � 2004, cu Sorin
C�?u pe banc?. �<br />Revenind la T?nase ?i l?s�d cifrele deoparte se poate spune c? fostul
tehnician nu a reu?it s? imprime un stil concret echipei sale, iar obiectivul, de?i �deplinit, nu a
fost unul imposibil, ba dimpotriv? dac? lu?m � calcul lotul experimentat pe care l-a avut totu?i la
dispozi?ie. Din acest motiv, antrenorul T?nase r?m�e � continuare o enigm? pentru
�o?elari�. Nimeni nu poate zice cu siguran?? dac? el este un tehnician slab sau bun, dac? are
poten?ial sau nu. Timpul ?i lini?tea pe care le va g?si la urm?toarea echip? vor mai r?spunde
probabil la o parte din �treb?ri. Totu?i, trebuie precizat c? venirea lui (pe c� de r?u a fost
v?zut? de unii) a fost una oportun?. �tr-un moment dificil, cu fostul campion Dorinel Munteanu
pe picior de plecare, �eternele� solu?ii de avarie ale echipelor din Liga I, gen Stoichi??, C�?u
sau ?icleanu ar fi fost mai inoportune dec� un �o?elar� get-beget, chiar ?i f?r? experien??,
a?a cum era T?nase. <br />Plecarea sa nu este una ru?inoas? sau care s? nasc? prea multe
controverse A fost schimbat cu un Petre Grigora?, iubit ?i apreciat la Gala?i, de toat? lumea.
Practic, Viorel T?nase avea nevoie de o minune ca s? dep??easc? capitalul de �credere
c�tigat de �Grig�. E greu s? lup?i cu un antrenor venit de pe locul 3 ?i care este genul ce
poate aduna apa, pentru a o face agheasm? ?i mai are timp s? ?i sfin?easc? locul de unul
singur. Cel pu?in aparent, e mult prea mult pentru un �biban� al antrenoratului de prim?
scen?. <br />Cu toate acestea vrem s?-i adres?m mul?umiri lui �Tase�, pentru faptul c? a dat
ce a putut mai bun din el � aceast? perioad?. Poate � viitor, c�d va deveni o certitudine,
asemenea lui Grigora?, fosta legend? a fotbalului g?l??ean va reveni pentru trofeele pe care
le-ar fi meritat ca juc?tor. <br /><strong>Mul?umim �Tase�! Bine ai venit Grig</strong>!</p>
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