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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/suporteri_ploiesti.jpg" height="250" width="430" />Cu fularul la g� ?i g�dul
clar de a �curaja echipa indiferent de situa?ia din clasament, aproape 200 de fani g?l??eni au
f?cut drum p�? la Ploie?ti, la meciul cu Petrolul, pentru a fi al?turi de O?elul. Galeria
ro?-alb-albastr? s-a f?cut auzit? pe parcursul jocului � mai multe r�duri, cu toate c? adversarul
a fost pe m?sur?, at� pe teren, c� ?i � tribune.</p>      <p style="text-align: justify;">Echipa
noastr? favorit? a reu?it s? fac? o prim? repriz? bun?, dar � cele din urm? a pierdut. Totu?i, la
final, juc?torii au fost sus?inu?i de c?tre fanii g?l??eni prezen?i la meci, � ciuda rezultatului
(0-2) ?i a locului ocupat � clasament (locul 15). Faptul c? juc?torii au dovedit devotament pe
teren a avut efect � r�dul suporterilor. Spiritul de ata?ament al fanilor ne d? �credere c? pe
viitor situa?ia se va redresa pe toate planurile la O?elul ?i c? �preun? vom r?m�e mereu uni?i
pentru acela?i scop, binele clubului nostru. <br />E demn de l?udat fiecare dintre cei care a
f?cut parte din galeria O?elului la acest meci, indiferent de locul ocupat pe stadion la jocurile de
acas?. Aveam nevoie cu to?ii de aceast? confirmare, c? spiritul O?elului r?m�e peste orice se
va �t�pla la club. Nu travers?m cea mai bun? form?, nici pe plan sportiv ?i poate nici �
privin?a suporterilor, dar fiind uni?i � continuare vom reu?i s? dep??im orice obstacol se va ivi.
<br />S? ne str�gem din nou pe stadion ca alt?dat?, s? fim al?turi de echip? indiferent de
rezultatele ?i greut??ile �t�pinate, s? fim acolo de fiecare dat? c�d e nevoie de noi, s?
opunem rezisten?? atunci c�d valorile noastre nu sunt respectate. �preun?, noi g?l??enii,
reprezent?m O?elul, indiferent de persoanele aflate la conducere, pe teren sau � staff, f?r? a
face referire la cineva anume � cazul de fa??.<br />Pe aceast? cale, �Dun?rea B?tr�?�
felicit? suporterii care au fost al?turi de echip? la Ploie?ti ?i au oferit o lec?ie despre cum trebuie
s?-?i reprezin?i culorile peste tot � ?ar?. Felicit?ri tuturor ?i fie ca acest caz s? nu r?m�?
singular p�? la finalul campionatului. S? ne lu?m cu to?ii fularele ?i s? lu?m drumul stadionului,
de fiecare dat? c�d O?elul are meci. Indiferent de miz?.</p>
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