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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/stadion_plan_general.jpg" alt="Casa noastra" width="430" />Stadionul
�O?elul�, terenul de lupt? unde a avut loc cea mai mare performan?? a sportului g?l??ean, a
fost deschis oficial spectatorilor pe 30 martie 1982, cu o partid? de verificare de gal? � care
O?elul (Divizia C) �t�nea pe Rapid Bucure?ti (Divizia A). <br />Construc?ia arenei �cepuse �
1979, pre?edintele Puiu Vasilache implic�du-se direct � crearea unei �case� pentru O?elul.
A?a cum echipa a fost mai mereu legat? de Combinat, nici povestea stadionului nu putea fi
altfel, peste 10.000 de muncitori de pe platforma siderurgic? particip�d activ la
construc?ie!</p>      <p style="text-align: justify;">Ini?ial, stadionul a avut o capacitate de 16.000
de locuri (pe b?nci), dar � ziua de azi s-a ajuns la doar 13.500 de locuri prin terecerea la
scaune. Cu toate acestea, recordul de spectatori este de 22.000 de oameni, la un meci de
Cup? cu Sportul Studen?esc! � fotografiile splendide de la partida disputat? � 1985 se poate
obesrva cum g?l??enii stau nu numai � tribun?, ci ?i � copaci, pe tabel?, pe cabina
comentatorilor, pe reclame, pe blocurile din jur sau pe Spitalul de Copii!<br />� anii �90
stadionul �O?elul� a devenit �Cimitirul Granzilor�, echipa noastr? fiind aproape imbatabil?
acas?, � fa?a propriiilor suporteri, care au creat mereu o atmosfer? de vis pentru gazde ?i un
adev?rat Infern pentru oaspe?i. Acest lucru a fost posibil ?i datorit? faptului c? arena nu are
pist? de atletism ?i este situat? �tre blocuri, av�d o acustic? aparte. Prin �jum?t??irea gardului
�prejmuitor, lucru de neimaginat pentru Rom�ia la finalul anilor �90, O?elul a devenit o for??
acas?, toate echipele pl�g�du-se sau vorbind cu respect despre presiunea pus? pe oaspe?i
de c?tre numerosul public g?l??ean.<br />Chiar dac? cea mai mare performan?? interna?ional?
a fost reu?it? de O?elul pe stadionul �Dun?rea, c�d a �vins pe Juventus Torino, cea mai mare
reu?it? intern? a avut loc pe 15 mai 2011, c�d O?elul s�a �cununat campioan?, pentru prima
oar? � istorie, �ving�d cu 2-1 pe FC Timi?oara, � ceea ce presa vremii a numit �finala
campionatului�. Imediat dup? fluierul final, mii de g?l??eni au invadat terenul de joc ?i s-au
bucurat al?turi de idolii lor. Cu doar dou? etape �ainte, arena din ?iglina III g?zduise primul
meci � nocturn? din istorie: 2-1 cu adev?rata Universitatea Craiova!<br />� zilele noastre,
stadionul �O?elul� apar?ine de Combinatul ArcelorMittal Gala?i, iar clubul ro?-alb-albastru
este nevoit s? pl?teasc? o chirie anual? de 200.000 de euro pe an pentru a-?i putea disputa
meciurile de Liga 1 aici. De altfel, conducerea actual? a �cercat s? g?seasc? �?elegere la ?efii
colosului siderurgic, pentru a juca gratuit pe arena care le-a fost cas? timp de peste 30 de ani,
� schimbul unei reclame pe tricourile de joc, dar acest lucru nu a fost posibil. Totu?i, poate c?
cei din Combinat ar trebui s? se g�deasc? mai mult la comunitatea local? ?i s? ofere ceva
�apoi, mai ales c? stadionul a fost construit cu ajutorul siderurgi?tilor g?l??eni ?i a fost
dintotdeauna casa O?elului Gala?i!<br />Chiar dac? � zilele noastre arena din ?iglina III nu mai
are gloria de alt?dat?, cu siguran?? c? sporterii o?elari nu ar da-o pe nimic � lume. Atmosfer?
ca pe �O?elul�, cu stadionul plin, mai rar! Din p?cate acele vremuri, par acum at� de
�dep?rtate... <br />LA MUL?I ANI, casei noastre dragi!��</p>
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