Oțelul Old-Boys s-a reunit la Buzău
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O parte din cele 50 de legende al Oțelului s-au reunit la Buzău, cu prilejul unui eveniment
caritabil. Despre competiţia amicală a vorbit la Lider Sportiv, de la Radio Pro FM Lider FM,
Marius Cosoreanu, unul dintre organizatorii evenimentului.

”FotbalFest a organizat, zilele trecute, la Buzău, cu sprijinul echipei FC Gloria și altor oameni
din localitate, un eveniment caritabil pe stadionul “Gloria” din Buzău. La eveniment au participat
fostele glorii din anii ‘70-‘80 de la Gloria Buzău, o altă echipă a Gloriei Buzău care a participat la
un baraj de promovare în Liga I, iar ca invitată special a fost echipa de aur a Oțelului, în
componența căreia au fost jucători de mare valoare precum: Viorel Tănase, Gelu Popescu,
Tudorel Pelin, Daniel Florea, Costin Maleș, Stelian Bordeianu, Alin Pânzaru, Iulian Arhire, Sorin
Frunză, Sorin Haraga, jucători care au însemnat ceva pentru fotbalul din Galați. La competiție a
mai participat și Naționala Artiștilor și nu în ultimul rând o echipă formată din oameni de valoare
din Buzău. A fost o acțiune caritabilă, cei de la Crucea Roșie au strâns fonduri în vederea bunei
desfășurări activităţii lor. Ne dorim să organizăm și la Galați un asemenea eveniment.”

www.sportgalati.com

Viorel Ion (antrenor Gloria Buzău): "Mă bucur nespus că au răspuns toţi cei care au fost
invitaţi. A fost un eveniment care s-a desfăşurat într-o atmosferă foarte frumoasă, ţinând cont şi
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de vreme.”

Viorel Tănase (fost jucător FC Oţelul Galaţi): "Organizare, ca de fiecare dată, foarte bună,
făcută de fostul meu coleg Ion Viorel. Apreciez acest lucru pentru că a reuşit să aducă atât
fostele glorii ale Buzăului cât şi fostele glorii ale Galaţiului. Bineînţeles, şi echipa artiştilor, care
ne-a pus mari probleme.”

Alin Pânzaru (antrenor CF Brăila): "Avem în cadrul turneului Naţionala Artiştilor, care participă
frecvent la competiţii organizate oficial şi îşi doresc să câştige. Dar am ţinut piept cu bine. Dacă
facem o sumă a vârstelor ne ducem la o mie şi ceva de ani pe aici.”
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