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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cartonas_rosu.jpg" alt="Asta vad otelarii cel mai des in fata ochilor"
width="430" />R�durile urm?toare sunt pentru ochii indiferen?i ai celor din Comisia Central? a
Arbitrilor, c� ?i pentru miopii care � trecut primiser? porecla de �cavaleri ai fluierului�,
distinc?ie neoficial? pe care arbitrii din ziua de azi cu siguran?? nu o mai merit?.</p>    <br /> 
<p style="text-align: justify;">Se spune c? �nimeni nu-l observ? pe arbitru p�? ce acesta nu ia
o decizie gre?it?.� Am putea completa cu �p�? ce nu ia o decizie gre?it? �potriva echipei
tale�. De altfel, se poate observa cu ochiul liber c? adversarii devin mereu orbi c�d se
gre?e?te � favoarea lor. ?i steli?tii ?i b?ie?ii lui Hagi de la Viitorul au vorbit doar despre victoriile
f?r? dubii � fa?a O?elului, dar s-au uitat chior� la ziari?tii care au avut tupeu s?-i �trebe
despre gre?elile arbitrilor care au dus la rezultate categorice � favoarea lor. <br />S? ne
�?elegem, actuala echip? a O?elului ar putea cu greu s? scoat? un rezultat favorabil ?i � caz
de egalitate numeric? pe teren, ba chiar ?i cu om plus cum a fost la Craiova, dar s? mai ?i dai
cu piciorul unui om c?zut la p?m�t, cum fac centralii de la noi �potriva forma?iei
ro?-alb-albastre e chiar nesim?ire. Echipa noastr? e oricum ca ?i retrogradat? din cauza
deciziilor ne�?elese luate de fostul administrator Lucian Ciofoaia � var?. A?a ne-am trezit cu
un antrenor �papua?�, cu un lot format din juc?tori care au ?i plecat �tre timp de buni ce erau
?i cu restul de oameni f?r? suflu din cauza lipsei de preg?tire fizic? ?i a unui preparator. De la
tricouri ?i p�? la reprezenta?iile din teren sem?n?m pe alocuri cu o forma?ie de Liga a IV-a,
str�s? � prip? acum dou? zile. Adversarii par deja din alt? lume pentru noi ?i nu e vorba c?
mereu juc?m cu cel pu?in un om � minus, dar ceilal?i au mereu m?car un om � plus pe teren.
E al? negru (c�eodat? verde fosforescent) de ne d? �perversa� la fiecare meci. Arbitrul, cel
care ar trebui s? �part? dreptatea � mod echidistant, dar �parte doar cartona?e ro?ii mereu
unei singure echipe. <br />Nu exist? � lumea asta forma?ie care s? aib? 10 elimina?i � 11
partide ?i, probabil, cei � afara subiectului au impresia c? o?elarii sunt o band? de rup?tori de
picioare care intr? pe teren cu arme albe ?i v?d doar picioarele adversarilor, nu ?i mingea. Din
contr?, noi primim ro?ii pentru trageri discrete de ?ort, um?r la um?r, joc periculos f?r? a atinge
adversarul sau chiar c�d tot noi suntem faulta?i. E greu s? nu mai crezi � conspira?ii, c�d
arbitrii stau la p�d? din primele minute, poate-poate mai dau un penalty c�d mingea nu e �c?
� joc. P�? ?i comentatorii meciurilor noastre se amuz? c�d observ? cu c� de mult? u?urin??
se acord? de toate �potriva O?elului. <br />Echipa care ia cele mai multe ro?ii retrogradeaz?
de pe ultimul loc. E o regul? nescris? a fostbalului rom�esc. N-ar fi o problem?, o echip?
valoroas? ar muri cu adversarul de g� ?i tot ar scoate un rezultat bun, dar cum s? mai joci
agresiv, � sensul bun al cuv�tului, c�d ?tii c? te pa?te eliminarea dac? sufli mai tare!? �
acela?i timp, adversarii �i fac de cap cu noi ?i ne secer? la gioale f?r? repercursiuni (vezi cazul
Zaharia). � acest caz, arbitrul nu mai �parte dreptatea, ci joac? dincolo. Nu ?tiu motivele, dar
aici nu mai vorbim de gre?eli omene?ti, ci de favorizarea clar? a oponentului. De obicei totul
este balansat ?i dac? �tr-un meci e?ti defavorizat, probabil � urm?torul vei primi ?i tu, la r�dul
t?u, ceva. E un echilibru al naturii care apare atunci c�d lucrurile sunt normale. Dar c�d to?i
arbitrii sunt �potriva ta, pu?i de cineva sau de capul lor, atunci vei avea 10 etape la r�d cu
�gafe� �dreptate direct c?tre tine. Asta nu mai e �t�plare...<br />Echipa O?elului, care lua
campionatul � 2011, a �vins pe Unirea Urziceni ?i pe Gloria Bistri?a chiar ?i cu om � minus
din prima repriz?. Echipa O?elului de azi ia de la 3 � sus c�d acest lucru se �t�pl?. Da, nu
mai suntem aceea?i forma?ie, regresul se vede de pe Lun?, dar arbitrii sunt aceia?i. Aceea?i
adun?tur? de oameni care se cred Dumnezeu ?i care decid � continuare cine ia campionatul ?i
cine retrogradeaz?. Dac? CCA nu vede acest lucru, �seamn? c? sunt doar complici � jocul
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acesta al puterii conferite de un fluier ?i dou? cartona?e. Fotbalul este �s? despre suporteri,
despre juc?tori sau antrenori. Niciodat? despre arbitri! Dac? la noi se vorbe?te mai des despre
arbitri dec� despre cei men?iona?i mai sus, atunci e clar c? e ceva � neregul? cu fotbalul
rom�esc. <br />A?a c?, opri?i m?celul, aduce?i-v? aminte c? voi, arbitrii, sunte?i acolo s?
aduce?i echilibru. Nu voi trebuie s? da?i goluri, pentru asta exist? atacan?ii. L?sa?i-ne s?
murim demni ?i s? credem � ?ansa noastr? p�? la cap?t. ?i da?i-ne ?ansa s? ne lupt?m de la
egal la egal cu adversarii, nu 9 contra 12! Altfel, poate echilibr?m noi de capul nostru ?i facem
un 3000 contra 12...����</p>
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