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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/conferinta_ewald_lienen.jpg" alt="Ewald Lienen stie ca are misiunea de a
salva Otelul de la retrogradare" width="430" />O?elul a pierdut un nou meci � Liga I, 1-2 pe
teren propriu cu Vaslui, iar norii negri nu p?r?sesc Gala?iul. Iat? cele mai importante declara?ii
dup? �fr�gerea de ieri:</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Ewald
Lienen:</strong> <em>"� primul meu meci, la Timi?oara, am avut multe ocazii, dar p�? la
urm? gazdele au c�tigat. Am avut ghinion atunci, dar acum nu a fost la fel. Vaslui e o echip?
puternic?, excelent? pe contraatac. Am avut c�eva ocazii, dar n-am putut evita jocul lor pe
contre. Ei au marcat primii ?i au putut a?tepta apoi � ap?rare. Sunt surprins pl?cut, sunt mul?i
juc?tori tehnici aici � Rom�ia, exist? o circula?ie bun? a balonului. Liga I este o competi?ie
dur?. Poate c? nu se compar? cu cele mai importante campionate din Europa, dar este un
campionat bun. Dup? ce ne vom reg?si spiritul de lupt?, apoi putem �cepe s? juc?m fotbal.
Suntem pe locul 14, este o diferen?? mare de puncte fa?? de primele locuri ?i e ridicol s?
vorbim despre titlul de campioan? de aici, de unde suntem noi. Trebuie s? evit?m
retrogradarea! Am ?inut cu Rom�ia la baraj, pentru c? lucrez aici, chiar dac? ?tiam mul?i
juc?tori de la greci, pe care i-am antrenat. Era important pentru clubul nostru, pentru fotbalul
rom�esc, s? se califice Rom�ia."</em><br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong> <em>�Vasluiul a fost echipa mai matur?, au
�scris c�d trebuia. Nu a? putea spune c? b?ie?ii nu au muncit, au alergat foarte mult, dar nu
este de ajuns doar s? alergi c�d �t�ne?ti un adversar valoros. Clasamentul nu ne
avantajeaz?, suntem �tr-o zon? extrem de periculoas?. �i pare r?u c? Lienen are parte de
acest debut nefericit, dar sunt convins c? munca lui se va vedea pe teren. Nu are rost s?
coment?m arbitrajul, a fost unul bun. Nu a? vrea s? ne cre?m vreun alibi."</em><br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Liviu Ciobotariu (antrenor FC
Vaslui):</strong> <em>"Noi am venit preg?ti?i s? c�tig?m acest joc. Victoria este meritat?. Eu
nu pot dec� s? felicit juc?torii pentru modul � care au jucat, pentru atitudinea pe care au
avut-o, pentru faptul c? au crezut � rezultat. Suntem pe un drum bun ?i �cerc?m s? men?inem
acela?i ritm p�? la final. Din p?cate, aceast? victorie ne-a adus doi juc?tori accidenta?i, m?
refer la Nuno Viveiros ?i la Wilk, dar avem un lot bun ?i cred c? putem s? �locuim aceste piese
foarte importante pentru noi. Am stat foarte bine � teren, ?tiam c? juc?torii de la O?elul sunt
periculo?i ?i aici m? refer la juc?torii de la mijlocul terenului ?i la acest atacant, Henrique, unul
foarte interesant. Ne-a fost u?or s? declan??m contraatacuri, iar acolo s-a jucat meciul."</em>
<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Lucian S�m?rtean (FC
Vaslui):</strong> <em>"Am ob?inut o victorie important?, au fost trei puncte ob?inute din greu.
Cred c? s-au spart ghinioanele. �cepem s? c�tig?m ?i afar?, e important c? am f?cut o munc?
foarte bun?, iar rezultatele o confirm?. Am �vins un adversar bun, este o victorie de moral
pentru noi. Suntem pe un drum bun, de?i echipa nu mai este cea de acum c�iva
ani."</em></p>
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