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<p style="text-align: justify;" /><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/goicoechea_mauro.jpg" alt="Mauro Goicoechea e foarte comunicativ cu
colegii sai din defensiva" width="430" />Doi dintre liderii O?elului, Cristian S�ghi ?i Gabriel
Giurgiu au vorbit despre noile transferuri la echip?, despre metodele antrenorului Ewald Lienen,
dar ?i despre situa?ia grea din clasament.   <br />Funda?ul central este de p?rerere c? portarul
Goicoechea este cel mai bun nou-venit din ultima vreme, d�d �credere forma?iei g?l??ene
c�d se afl? �tre buturi. De asemenea, �Kamikaze� a vorbit ?i despre Ewald Lienen pe care-l
compar? cu Dorinel Munteanu la rigurozitate, dar pe care � laud? pentru felul � care monteaz?
echipa �ainte de meciuri.<br />De partea cealalt? ?i Gabriel Giurgiu a vorbit frumos despre
noile transferuri, spun�d c? sper? ca noii-veni?i s? � ajute s? duc? echipa m?car pe locul 10 la
finalul campionatului.<br />A?adar, chiar dac? O?elul este ne�fr�t? � partidele de verificare
din 2014, juc?torii fostei campioane se g�desc doar la situa?ia groaznic? din clasament, acolo
unde forma?ia ro?-alb-albastr? se afl? la egalitate de puncte cu Viitorul, echip? aflat? pe loc
retrogradabil. <br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Cristian
S�ghi</strong>: <em>"Mauro e cel mai reu?it transfer. Ne d? �credere, ne ajut?, chiar dac?
este str?in, vorbe?te mult cu noi. Dorinel ?i Lienen au � comun rigoarea antrenamentelor, au
jucat � Germania, au ni?te lucruri bine implementate de la care nu se abat. Dorinel f?cea mult
tactic, Lienen preg?te?te diferit meciurile, motiveaz? mai bine juc?torii �ainte de meci. Cu
Pandurii ?i Petrolul avem un start de campionat foarte greu. Trebuie s? ob?inem c� mai mult
pentru c? celelalte echipe care se afl? l�g? noi se pot distan?a.�</em><br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Gabriel Giurgiu</strong>:<em>
"Noii-veni?i sunt juc?tori de valoare, care ne pot ajuta. Depinde c� de rapid se vor integra, am
v?zut c? destul de repede intr? ?i �i fac treaba. ?i sper?m s? ne ajute � retur s? facem o
treab? bun?. S? ie?im cu echipa din zona � care suntem pentru c? din punctul meu de vedere,
valoarea noastr? este mult mai sus � clasament. Sper?m s? facem meciuri bune ?i s? c�tig?m
c� mai mult. Noi ne-am fi a?teptat s? fim un pic mai sus, a fost o surpriz? pentru noi, dar vede?i
ca � fotbal se poate �t�pla orice. Sper s? fim cel pu?in pe locul 10 la final.�</em></p>
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