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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/zapada.jpg" alt="Rundele 18 si 19 ar putea avea loc pe zapada" width="430"
/>Chiar dac? 8 cluburi din Liga I au cerut reprogramarea etapelor 18 ?i 19, adic? primele dou?
din retur, pentru la anul, Liga Profesionist? de Fotbal a refuzat s? asculte, iar meciurile
respective se vor juca � aceast? iarn?, chiar dac? exist? pericolul ca zapada ?i frigul s? strice
spectacolul sportiv.</p>      <p style="text-align: justify;">�� rundele cu pricina O?elul va juca
vineri, 13 decembrie 2013, ora 17.30, acas? contra celor de la Corona Bra?ov, iar apoi urmeaz?
un nou meci decisiv pentru partea de jos a clasamentului, � deplasare la Universitatea Cluj: joi,
19 decembrie 2013, ora 18.30 (DigiSport). R?m�e de v?zut dac? ?i condi?iile meteorologice
vor permite disputarea acestor jocuri.<br />P�? atunci �s? urmeaz? o dubl? de foc � Cup? ?i
campionat contra Stelei. Mai �t� juc?m la Bucure?ti, � sferturile de final?, joi, 5 decembrie, cu
�cepere de la ora 20.30 ?i � direct pe ProTV, pentru ca pe 8 decembrie echipa din Ghencea
s? ne �toarc? vizita, de data aceasta � campionat, meciul juc�du-se la Gala?i duminic?, 8
decembrie, ora 21.00 (Digisport).<br />Liga Profesionist? de Fotbal a adus deja � vedere
cluburilor s?-?i porneasc? instala?iile de �c?lzire a gazonului, deoarece � cazul � care
meciurile nu se vor putea disputa din cauza echipelor care nu �dep?rteaz? z?pada la timp,
atunci se vor aplica sanc?iuni la cluburile respective. <br />Faptul c? Liga I nu intr? odat? �
pauz? nu pare a fi deloc o veste bun? pentru O?elul, care a intrat �tr-un v�tej al �fr�gerilor din
care nu pare capabil? a ie?i � 2013, mai ales c? urmeaz�meciuri decisive cu echipe clasate
sub noi � clasament!<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Iat?
comunicatul LPF:</strong> <em>�Av�d � vedere c? � luna decembrie condi?iile meteo pot
influen?a starea suprafe?elor de joc, Lig? Profesionist? de Fotbal, conform Manualului de
Licen?iere, a reamintit cluburilor din Liga I s?-?i ia toate m?surile necesare pentru a permite
desf??urarea � condi?ii normale a jocurilor programate � etapele a 17-a, a 18-a, a 19-a,
precum ?i a restan?elor din edi?ia 2013/2014 a campionatului na?ional Liga I. � acest sens
cluburile au fost rugate s? se asigurare de buna func?ionare a instala?iilor de �c?lzire a
gazonului, � toat? aceast? perioad?,� pentru a �piedica �ghe?area terenurilor ?i �l?turarea
z?pezii c?zute pe suprafa?a de joc. LPF face precizarea c? pornirea instala?iei de �c?lzire a
terenului de joc este necesar? pentru a pre�t�pina am�area nejustificat? a disput?rii jocurilor
?i pentru a reduce la minim riscul de r?nire a fotbali?tilor. Totodat?, LPF reaminte?te cluburilor
c?, � situa?ia � care nu-?i vor �deplini obliga?iile care le revin potrivit dispozi?iilor
regulamentare � vigoare, Comisia de Disciplin? poate aplic? sanc?iuni disciplinare
corespunz?toare eventualelor abateri s?v�?ite.� </em><br /><em>�</em></p>
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