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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Ewald
Lienen" src="images/front/conferinta_ewald_lienen.jpg" height="250" width="430" />La
conferin?a de pres? de dup? meciul cu Steaua, antrenorul Ewald Lienen a vorbit despre
evolu?ia echipei sale, arbitraj, introducerea lui Tudorie, adversary, dar ?i despre viitor. Iat? cele
mai importante declara?ii ale tehnicianului german, plus afirma?iile lui Sergiu Costin ?i ale
antrenorului oaspe?ilor de ieri:</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Ewald
Lienen:</strong><em> "Dup? cinci meciuri putem fi bucuro?i c? am ob?inut un punct. Meritam
s? c�tig?m meciul pentru c? am avut o evolu?ie bun?, nu am v?zut multe ocazii din partea
Stelei, aproape deloc. Doar lovituri libere, iar � urma uneia dintre ele a marcat. A fost gre?eala
noastr?, dar lovitura nu trebuia acordat?. Toat? lumea a v?zut asta. A fost o evolu?ie
neinspirat? a arbitrului, care a acceptat prea multe durit??i din partea Stelei. Fiecare atac al
nostru a fost oprit prin fault, iar el nu a reac?ionat. A fost cartona? ro?u, clar, la interven?ia lui
Pintilii asupra lui Cooper. Putea s? � rup? piciorul lui Cooper. Se putea schimba soarta partidei
pentru c? era prima repriz?. ?tiu c? uneori echipele mari au parte de sus?inere. Dar ast?zi nu a
fost vorba de a?a ceva, ci doar de un arbitraj slab. Am dominat meciul, am fost de departe,
echipa mai bun? ?i trebuia s? c�tig?m meciul. Inspirat cu Tudorie... ?tiam c? va marca atunci
c�d l-am trimis � teren. Este visul oric?rui antrenor, s? introduci un juc?tor, nu ?tiu dac? a fost
prima atingere sau a doua, ?i a marcat un gol frumos. Este un mare talent. Mai are de �v??at
multe lucruri, dar a ar?tat la antrenamente c? are valoare ?i de aceea am avut �credere � el s?
� introducem � teren. Am fost �br?cat a?a cum m? vede?i ?i la conferin??. Nu am sim?it c? a
fost foarte frig. Poate a fost adrenalina. Nu, am avut ceva pe dedesubt. Dac? vremea va fi a?a,
se poate juca normal. Dac? ai z?pad? de jum?tate de metru ?i ai probleme s? �dep?rtezi
z?pada de pe teren ?i tot stadionul este plin de z?pad?....Nu ?tiu. Sper s? putem juca aceste
ultime dou? meciuri."</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Sergiu Costin</strong>:
<em>"Suntem foarte foarte bucuro?i, chiar ?i cu acest punct, e un punct de moral, jocul nostru
a crescut foarte mult. M? bucur c? am reu?it s? egal?m, am jucat cu ambi?ie ?i ne-a ie?it.
Arbitrajul nu � comentez. Am auzit c? a fost ro?u la Pintilii, dar ?ti?i cum este, arbitrii ?in 5% cu
echipele mai sus clasate. Cine scoate punct contra Stelei se simte foarte bine. Dar noi suntem
O?elul, campioana de acum trei ani, trebuie s? ne apreciem valoarea. Terenurile sunt din ce �
ce mai groaznice, ar trebui s? se am�e campionatul acum."</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Lauren?iu Reghecampf:</strong> <em>"Din nou, nu am reu?it s? c�tig?m
toate cele trei puncte. Am f?cut foarte multe gre?eli � repriza a doua. La gol, at� T?nase c� ?i
Paul P�vulescu trebuiau s? stea mai bine. Alex Bourceanu a pierdut mingea ?i a f?cut fault.
Cred eu c? trebuie s? fim mai responsabili, mai b?rba?i ?i s? �cerc?m s? juc?m c� mai simplu.
E greu, pentru c? juc?torii no?tri �i doresc s? joace fotbal, s? paseze. Este foarte greu s? joci
pe un asemenea teren, pe o asemenea temperatur?. Trebuie s? fim mai responsabili. Este
p?cat, conduci cu 1-0, ai ?ansa s? mai marchezi un gol, trebuia s-o facem, altfel avem
probleme. Pe un asemenea teren trebuie s? juc?m simplu, nu trebuie s? ne complic?m ?i s?
construim prea mult.�</em></p>
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