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/>Fotbalul g?l??ean a cunoscut � ultima vreme un declin f?r? margini. Dup? ce Dun?rea
Gala?i, echip? de tradi?ie a Ligii a II-a, a fost l?sat? de Prim?rie s?-?i dea ob?tescul sf�?it vara
trecut?, iat? c? ve?tile proaste continu?. Odat? cu ?tirea c? Dan Grigore Adamescu a primit
peste 4 ani de pu?c?rie cu executare, dec?derea O?elului de c�d acesta e sub controlul TNG
continu?!</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Dup? ce grupele de copii ?i juniori au avut
de suferit, iar echipa de fete a fost desfiin?at? � decembrie, se pare c? lucrurile grave nu se
opresc aici. E r�dul �satelitului� clubului fanion al ora?ului nostru s? spun? adio. Echipa a
doua ar urma s? fie desfiin?at?, deoarece nu mai sunt bani pentru �tre?inerea ei.<br />De-a
lungul anilor, de la �fiin?are ?i p�? la dec?derea din 2015, �satelitul� s-a dovedit a fi o
excelent? antecamer? pentru juniorii care b?teau la poarta forma?iei de seniori. Aici au crescut
tineri de mare perspectiv?, unii ajun?i campioni ai Rom�iei cu O?elul, fotbali?ti care au adus
bani foarte buni � conturile clubului ro?-alb-albastru. Lauren?iu C?t?lin Iorga, Ionu? Neagu,
Cornel R�?, Alexandru Tudorie, Bogdan Chipirliu, Enes Sipovic, Robert Moglan, Andrei Miron,
Lucian Murgoci, Cosmin Stoian, Gabriel Abraham sau mai noi Daniel Dajbog ?i Eduard Dumitru
au fost crescu?i � pepiniera de talente numit? O?elul II, forma?ie ce activa la nivelul Ligii a III-a,
pentru a c?li tinerii �tr-o divizie mult mai puternic?, fa?? de ce le-ar fi putut oferi meciurile la
nivel de juniori. Mai mult, juc?tori precum Tadas Simaitis, Samoel Cojoc, Constantin Mi?el?ricu,
Adrian S?l?geanu, Bratislav Punosevac, Alexandru Zaharia sau Gabriel Paraschiv au fost
trimi?i la echipa a doua, pentru a reintra u?or-u?or � forma sportiv? care i-a consacrat. � plus,
antrenorii de la �satelit� au fost � mare parte legende ale clubului O?elul, precum Viorel
T?nase, Tudorel Pelin, Vivi Stamate, Daniel Florea sau Sorin Haraga, care insuflau spiritul
ro?-alb-albastru � tinerii g?l??eni.<br />�Satelitul� a fost �fiin?at � 2006 pe scheletul lui
Junkers Gala?i, forma?ie care nu mai putea continua la nivelul Ligii a III-a ?i a fost preluat? de
clubul O?elul, condus la acea vreme de Marius Stan. O?elul II a avut rezultate notabile la nivelul
celui de-al treilea e?alon, nepun�du-se niciodat? problema retrograd?rii, de?i � echip? activau
doar tineri de maxim 20 de ani, ba mai mult s-a b?tut ?i la promovare � anumite momente. �
plus, pentru echipa a doua a fost pus? la punct Baza Sportiv? Zoltan David, o baz? de preg?tire
modern? pentru tinerii fotbali?ti g?l??eni.<br />Din p?cate, la nici 9 ani distan??, forma?ia
�satelit� ?i-a pierdut scopul, dac? este s? ne lu?m dup? conducerea actual?, de?i de-a lungul
timpului a crescut ?i a readus � form? zeci de juc?tori, fotbali?ti care au contribuit la
performan?e extraordinare pentru clubul nostru, dar mai ales au adus bani � conturi, de?i
costurile pentru �tre?inerea unei forma?ii �satelit� nu erau at� de mari, per total fiind clar c?
echipa doua a fost mai mult o afacere profitabil?. <br />Din p?cate, anun?ul unei noi desfiin??ri
arunc? fotbalul g?l??ean �tr-o pr?pastie f?r? fund, mai ales dac? ne g�dim c? O?elul este cu
un picior � groap? ?i ni s-a explicat de multe ori c? retrogradarea forma?iei-fanion a Gala?iului
ar �semna ?i moartea acesteia! Ora?ul nostru ar putea deveni un ora? al fotbalului-fantom?,
fiind una dintre cele mai mari a?ez?ri ale Rom�iei, care ar putea r?m�e cu o singur? echip? de
fotbal � municipiu ?i aceea � Liga a III-a!</p>
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