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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/pelin_tudorel.jpg" alt="Tudorel Pelin a ramas indragostit de echipa pentru
care a dat totul" width="430" />Clubul nostru a �plinit 50 de ani de istorie, iar Dun?rea B?tr�?
s?rb?tore?te acest num?r jubiliar printr-o serie de articole dedicate celor 50 de legende ale
O?elului, alese de noi ?i prezentate �tr-o ordine aleatorie. Cum nu exist? o dat? exact? de
fondare a clubului, iar sigla ?i actele oficiale ale FC O?elul indic? doar anul 1964, suporterii au
privilegiul de a se bucura pe tot parcursul anului 2014, a?a c? � fiecare s?pt?m�? vom
prezenta un nou om care a ridicat numele forma?iei noastre la rang de mare echip?. Continu?m
ast?zi cu unul din funda?ii de o?el ai genera?iei care ne-a �c�tat la mijlocul anilor �90.</p>     
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Fotbal de la 14
ani, armat?, apoi performan??</strong></span><br />Tudorel Pelin s-a n?scut pe 15 ianuarie
1969 � comun? Tichilesti, jude?ul Br?ila. �Tataia� sau �??ranul�, cum avea s? fie poreclit de
c?tre tribuna g?l??ean?, a �ceput s?<br />joace fotbal foarte t�ziu � abia la 14 ani! A debutat
la echipa de juniori a forma?iei Chimia Br?ila, iar dup? doar ?ase luni a fost promovat la seniori,
� a treia lig? fotbalistic? a Rom�iei. � cel mai scurt timp a devenit titular ?i a continuat
ascensiunea p�? a fost chemat � armat?. A revenit la Chimia dup? un stagiu militar greu (a
prins ?i Revolu?ia din �89!), dar a fost imediat transferat la Siretul Pa?cani, fiind chemat acolo
de o cuno?tin?? de-a sa, antrenorul Auric? Savancea. <br />Din acest moment �cepe
adev?rata ascensiune a �funda?ului de o?el�. � primul e?alon a jucat prima oar? pentru
echipa fanion a jude?ului vecin � 1993, la 24 de ani, �tr-un meci c�tigat de Dacia Unirea
Br?ila, cu scorul de 1-0, � fa?a celor de la Electroputere Craiova. � campionatul 1992/1993 a
adunat 15 prezen?e pentru br?ileni, sezon � care abia s-a salvat de la retrogradare. Apoi s-a
impus ca juc?tor important al echipei, � urm?torul an, �s? clasarea ru?inoas?, pe ultimul loc, �
duce � Divizia B. � sezonul 1994/1995 rateaz? la limit? promovarea, iar � vara lui �95 ajunge
la O?elul. Bun prieten cu Ion Gigi, Pelin este propus chiar de acesta pentru un transfer la
Gala?i. <br />Astfel din anul 1995, Tudorel �i �cepea cea mai frumoas? parte a carierei sale
de juc?tor. La O?elul s-a impus de la �ceput, chiar � primul sezon juc�d � 29 de partide ?i
marc�d un gol. Devine unul din principalii juc?tori ai �Genera?iei de Aur� g?l??ene. �preun?
cu Tofan, � campionatul intern, formeaz? ani de-a r�dul una din cele mai bune perechi de
funda?i centrali. <br /><em>�Au fost cei mai frumo?i ani din via?a mea. Am f?cut performan??
al?turi de ni?te colegi deosebi?i. Am fost coleg de camer? cu T?nase, bine�?eles, dar ?i cu
Bordeianu, Male?, Tofan. To?i erau colegi fantastici ?i ie?eam cu to?ii, cu so?iile, ne �t�neam
des ?i � afara programului. Vara ?i iarna f?ceam vacan?ele tot �preun?, nu mai sc?pam unii
de al?ii. C�d intram pe teren luptam unul pentru cel?lalt�</em>, ne-a povestit Pelin despre
perioada sa de glorie de la O?elul, al?turi de o genera?ie de neuitat.</p>  <p style="text-align:
justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>�Pelin, ce
amar!�</strong></span><br />De Tudorel Pelin ne aducem aminte datorit? fizicului s?u robust,
impun?tor ?i atitudinii f?r? menajamente. Avea intr?ri �neortodoxe�, dar decise ?i eficiente, iar
spiritul s?u de sacrificiu pare c? s-a �truchipat � ziua de azi � Cristian S�ghi. Adept al devizei
�trece mingea, dar nu trece omul!�, Tudorel va r?m�e mereu � inima suporterilor g?l??eni
pentru devotamentul demonstrat la fiecare meci ?i al?turi de Tofan, Anghelinei sau Ion Gigi va fi
mereu amintit ca unul dintre �funda?ii de o?el� pe care echipa noastr? i-a avut.<br />A jucat
pentru O?elul � nou? sezoane, iar aici s-a remarcat ca fotbalist ?i ca funda? (la Br?ila evolua
mijloca?!), reu?ind s? str�g? � tricoul O?elului 241 de meciuri.<br />A fost genul de ap?r?tor
care s-a lipit ?i la gol. De opt ori, �s? cel mai important a fost �tr-un meci �potriva Rapidului
antrenat de Mircea Lucescu � 1997, meci foarte bun �tre dou? echipe frumoase ?i frunta?e
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care ar fi reu?it s? trimit? un spectator cardiac la spital. � minutul 93, Arhire pup? mingea, o
a?eaz? la col?ul terenului ?i centreaz? � careu, iar Tudorel � �vinge cu talpa pe Lobon?
�b?g�d ?i el piciorul la un corner� (dup? cum chiar el declara). Era victoria prin care O?elul �i
mai prelungea cu o etap? domnia � fruntea clasamentului ?i mai f?cea o victim? � �cimitirul
granzilor�. � ProSportul de a doua zi era titlu mare pe prima pagin?: �Pelin, ce amar!�.<br
/><em>�Ceva deosebit pentru mine a fost golul reu?it cu Rapid, � minutul 93. A r?mas �
istorie!�</em>, a spus Pelin.</p>  <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration:
underline;"><strong>Cas? blindat? cu O?elul</strong></span><br />Sezonul respectiv, cel din
1997/1998, dar ?i cel anterior, readuc cele mai bune clas?ri ale echipei (locul 4), dup?
performan?a din 1987/1988 ?i p�? la titlul de campioan? din 2010/2011. Acest lucru � permite
echipei noastre s? participe � dou? r�duri � Cupa UEFA, Tudorel Pelin evolu�d � toate cele
?ase meciuri europene.<br />Cel mai negru moment din cariera sa este cu siguran??
retrogradarea O?elului din 2003. Dup? acele clipe de co?mar, Pelin a mai evoluat un sezon
pentru echipa g?l??ean?, � 2003/2004, c�d, la v�sta de 35 de ani, �c? era unul din juc?torii
de baz?, acumul�d 15 meciuri. �Cimitirul Granzilor� nu a fost ultimul stadion pe care a fost
aplaudat. Dup? cele nou? sezoane petrecute aici c? juc?tor, a mai evoluat un an pentru echipa
din ora?ul care l-a oferit c?tre fotbalul mare, Dacia Unirea Br?ila.<br />?i ca s? men?ion?m ?i
caracterul frumos al acestui �distrug?tor de atacan?i adver?i�, trebuie men?ionat c? Gabriel
Paraschiv nu e primul din istorie pentru care banii nu reprezint? o prioritate. Iat? c?, un
component de baz? al �Campioanei Provinciei�, care nu s-a dat �apoi niciodat? de la dueluri
fizice, b?rb?te?ti, c�tiga aproximativ 3500 de dolari pe an! <br /><em>�Iubesc O?elul! Acolo
am tr?it cele mai fericite clipe, m-am realizat ca fotbalist ?i ?in foarte mult la culorile clubului. �i
pare r?u c? ceva s-a rupt, parc? cei care conduc acum nu au suflet. Mergem �ainte, amintirile
r?m�, �i face pl?cere s? discut cu orice suporter al O?elului despre perioada de atunci. Am
acas? tricourile mele din acea perioad? pe care le p?strez la loc de cinste, am fanioane, p�? ?i
ceasul e cu O?elul!�</em>, ne-a declarat Tudorel Pelin.<br />A continuat cu cariera de
antrenor, afl�du-se mult timp al?turi de juniorii O?elului, ca secund al lui Viorel T?nase,
cresc�d juc?tori care mai t�ziu au devenit campioni ai Rom�iei sub culorile ro?-alb-albastre. A
antrenat ca secund ?i echipa mare, � perioada � care tot �Tase� era principal, iar � acest
moment �depline?te acela?i rol la SC Bac?u � Liga a II-a, al?turi de bunul s?u prieten ?i fost
coleg de genera?ie.</p>
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