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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/braila_galati_cupa.jpg" alt="Braila vs Galati" width="430" />La emisiunea
Divizia Local? de la Digi24 Gala?i, managerul sportiv Cristi Munteanu a vorbit despre victoria
din campionat de la Br?ila, rivalitatea dintre cele dou? ora?e vecine, dar mai ales despre
importan?a suporterilor la un club de fotbal.</p>      <p style="text-align: justify;"><strong>Cristi
Munteanu</strong>:<em> �M? bucur c? juc?torii au ambi?ie, m? bucur c? nu au renun?at
dup? �fr�gerea din Cup? de la Br?ila. Am avut o team? c? vor ceda psihic mai mult, nu fizic.
Iat? c?, �preun? cu staff-ul tehnic, s-au montat bine ?i au f?cut o partid? bun? c�tig�d meritat
cele 3 puncte. Practic noi nici � Cup? nu am pierdut cu Br?ila, deoarece dup? 90 de minute
scorul a fost 1-1. Apoi a urmat recitalul acelui arbitru... Acolo dac? aveam un arbitraj corect era
foarte pu?in probabil s? pierdem meciul. Au existat gre?eli de arbitraj �s?. Iat? c? totu?i dup?
dou? partide, dup? 180 de minute regulamentare, echipa din Br?ila nu a reu?it s? ne �ving?. �
aceast? var? am mai jucat ?i un amical, tot la ei, ?i s-a terminat 1-1. Rezultatul de s�b?t? a fost
important pentru g?l??eni, pentru galerie, pentru starea lor de spirit. E o rivalitate, cu toate c?
dac? stau bine ?i m? g�desc e rivalitate doar �tre ora?e. �tre echipele de fotbal e mult spus,
deoarece O?elul a fost la nivelul la care a fost ?i a c�tigat trofee, pe c�d Br?ila a fost foarte
pu?in prin Liga 1. E normal ca suporterii s? simt? nevoia de o rivalitate, de o echip? cu care s?
se lupte m?car la nivel declarativ, ca ?i galerii. Suporterii au venit � deplasare ?i la meciul de
Cup?, au venit ?i la jocul de campionat, suntem bucuro?i c? suntem sus?inu?i de ei, pentru c?,
practic, f?r? ei nu prea mai ai identitate, nu ai spirit. � a?tept?m � continuare pe g?l??eni, pe
iubitorii acestei echipe ?i s�b?t? de la ora 11.00, la meciul cu Pojor�a, pentru c? merit? s?
�curajeze ace?ti tineri.��</em></p>
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