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Oțelul Galați – Steaua București 1-1(0-1)
Cine-ar fi crezut că o echipă cu moralul la pământ, echipă care în ultima partidă de campionat a
luat 4 goluri de la o formaţie care mai marcase de doar 6 ori în 15 partide, poate să-și domine
atât de autoritar un adversar mult mai bine cotat.

Ținând cont că oaspeții au jucat din minutul 1 în superioritate numerică, era greu de crezut ca
poate ieși ceva bun pentru noi. Dar iată că Oțelul ne-a uimit încă o dată și ar fi meritat să
câștige la scor partida dominată din minutul 1 până în minutul 90.
Nu a fost de acord centralul partidei, care a judecat absolut toate fazele importante în favoarea
oaspeților. Cu un penalty refuzat în minutul 6, eliminare igorată în minutul 24, fault inexistent
dictat la golul de 0-1 și multe alte situații în care a împins efectiv de la spate rușinea României,
centralul Dima a fost de departe cel mai periculos stelist de pe teren. Pe această cale ținem să-i
transmitem toate urările de bine din partea gălățenilor, lui și familiei sale și să aibă soarta
mielului de Paște, asta pentru a nu detalia și celelalte urări auzite în tribune.
Revenind la desfășurarea partidei, cei 5-6000 de suporteri din tribune, deși înghețați bocnă, au
ținut să le reamintească oțelarilor de pe teren că nu sunt singuri, în timp ce față de oaspeți și-au
reiterat sentimentele de profundă scârbă, ca să nu-și închipuie careva că ce a fost în primăvară
a fost doar un accident.
Oțelul a intrat repede în pâine și a solicitat penalty la o centrare a lui Marquinhos jucată cu
mâna nu doar de un stelist, ci chiar de doi sau trei(6’). Nu s-a acordat nimic pentru că inima
stelistă a lui Dima l-a împiedicat să fie corect. În minutul 24 centralul a ieșit din nou la rampă,
iertîndu-l de o eliminare evidentă pe Pintilii, care l-a călcat pe Cooper fără nicio intenție de a
juca mingea! Nu asta a văzut și Dima, care nici măcar cartonaș galben nu a arătat.
După câteva ocazii bunicele de a marca, gălățenii au ratat cea mai bună situație a primei părți
în minutul 34, șutul lui Iorga fiind respins cu greu de Tătărușanu, iar duelul unu la unu
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Marquinhos-Varela, pentru o minge la doi metri de poarta goală, a fost judecat bineînţeles în
favoarea celui din urmă.
Vizibil jenat de impotența mioarelor sale preferate, Dima a oferit o lovitură liberă gratuită la o
cădere penibilă a celui supranumit “Scuipciu” (probabil ofertă specială de Black Friday).
Bourrrrrrrrceanu a trimis în careu, Cristian Brăneț si Sergiu Costin au ezitat, permiţându-i lui
Varela să trimită în plasă din apropiere, la prima ocazie a oaspeților(37’). Putea fi 0-2, după un
contraatac pornit de la un fault nesancționat la mijlocul terenului, însă steliștii și-au arătat
adevărata valoare, trimițând pe lângă poartă.
Partea secundă a început cu Oțelul la poarta adversă, Bernardo Henrique finalizând cu un șut
peste, o frumoasă acțiune colectivă de atac(46’). Simțind pericolul, Dima a revenit în prim-plan,
fragmentând foarte mult jocul, acodând ușor multe lovituri libere oaspeților, închizând ochii la
infracțiuni evidente ale acelorași mioare. După meci au apărut chiar zvonuri că Varela va fi
naturalizat și selecționat în naționalele de handbal şi volei ale României, specialiștii fiind
impresionați de cum controlează acesta balonul cu mâna.
Exasperat de arbitraj si de lipsa de oportunități ofensive, Ewald Lienen l-a scos pe Cătălin Iorga
și l-a aruncat în luptă pe tânărul Alexandru Tudorie. Doar un minut mai târziu(78’), Ciprian Milea
a făcut șah-mat defensiva oaspete, a trimis o centrare perfectă, iar Tudorie a înscris cu o
lovitură de cap superbă de la 11 metri, aceasta fiind prima sa reușită la echipa mare, la numai
17 ani!
Victoria le-a fost la îndemână oţelarilor, însă, exact când credeam că centralul și-a mai revenit,
la faultul în careu al lui Pârvulescu, a intervenit tușierul Nagy, care l-a împiedicat să dicteze
penalty. Reluările au arătat că Marquinhos a atins primul mingea, Pârvulescu a atins-o la
rându-i, iar apoi i-a pus piedică jucătorului nostru(82’).
Chiar și așa, putea fi 2-1, însă Tontărușanu a respins mingea trimisă de Mișelaricu spre poartă,
iar Henrique a ratat incredibil de la numai 1 metru de poartă!
Chiar dacă Oțelului i-au fost furate două puncte, impresia generală a fost că acesta este
semnalul revenirii. Echipa noastră a arătat din nou ca una foarte solidă, bine închegată, munca
lui Herr Lienen începând să dea roade.
Și mai important va fi dacă partida următoare, de pe teren propriu, împotriva Coronei Braşov, va
fi câștigată, pentru a putea aborda vacanța de iarnă mai liniștiți. Depinde de ei, dar așa cum s-a
văzut și în partida aceasta, ȘI DE NOI, suporterii!

Oțelul Galați - Steaua Bucureşti 2-0(0-0)
Liga I – Etapa 17
Stadion „Oţelul” - Spectatori: 5500
Au marcat: Tudorie (77’) / Varela (38’)
Cartonaşe galbene: Cooper, Milea, Filip, Brăneţ
Oţelul: Brăneţ – Milea (80’ Mişelăricu), Sîrghi, Costin, Popescu - Filip, Giurgiu – Iorga (75’
Tudorie), Cooper (62’ Băjenaru), Marquinhos – Henrique. Antrenor: Ewald Lienen
Steaua: Tătăruşanu - Varela, Gardoş, Szukala, Pârvulescu – Pintilii (46’ Stanciu), Bourceanu –
Chipciu (65’ Iancu), Prepeliţă, Tănase – Piovaccari (80’ Kapetanos). Antrenor: Laurenţiu
Reghecampf
Arbitri: Iulian Dima – Miclos Nagy, Sebastian Stoianov – Dragoş Istrate.
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