Două legende s-au alăturat proiectului suporterilor
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Vineri, 06 Mai 2016 09:20

Suporterii uniți ai echipei Oțelul Galați continuă acțiunile care vor avea ca finalitate reapariția
clubului nostru. Avem plăcerea să vă anunțăm că s-au alăturat acestui proiect două legende
oţelare, Stelian Bordieanu și Sorin Haraga, oameni cu experiență în domeniul sportiv, dar și în
organizarea unui club de fotbal.

Suporterii au apelat la ajutorul celor doi pentru că aceştia fac parte din selectul grup de oameni
care au ținut steagul sus la Oțelul până în ultima clipă, rămânând alături de steagul
roş-alb-albastru chiar și în vremurile cele mai grele.
În perioada imediat următoare vor continua acțiunile care au ca scop atragerea tuturor
suporterilor în această mișcare de renaștere a Oțelului. Astfel, luni, 9 mai, de la ora 19.00, la
sediul Ligii Suporterilor, de la Baza “Siderurgistul”, va avea loc o nouă ședință a fanilor care are
drept scop prezentarea ultimelor demersuri cu privire la înființarea clubului. Suporterii vor putea
de asemenea să își plătească taxa de înscriere în noua asociație și cotizația anuală în funcție
de cardul socios dorit. Se va discuta apoi cu membrii prezenți la ședință, dacă mai există
doritori pentru a face parte din comitetul provizoriu deja stabilit la întâlnirea anterioară. Acest
comitet este deschis tuturor! Singura condiție pentru a face parte din el este dorința de implicare
totală, nu doar financiară, în acțiunile care se vor face (foarte des), pentru a reuși să readucem
la viață Oțelul Galați.
Un alt eveniment foarte important pe care suporterii îl pregătesc este cel de pe data de 15 mai
2016, când se împlinesc 5 ani de la câștigarea titlului. Acest eveniment trebuie cinstit cum se
cuvine și de aceea ne bazăm pe participarea tuturor suporterilor. Se dorește organizarea unui
turneu de minifotbal, dar și a altor acțiuni specifice unui astfel de eveniment. Și cu această
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ocazie suporterii vor putea afla despre viitorul club, pașii pe care i-am făcut și cei pe care îi
avem de făcut în continuare pentru ca Oțelul să renască. La acest turneu, suporterii vor putea
găsi produse promoționale, toți banii obținuți din vânzarea lor fiind folosiți pentru demararea
noului proiect de reînființare a clubului. Detalii despre acest eveniment veți citi în zielele
următoare pe site-urile suporterilor și pe paginile de socializare. Sperăm ca un astfel de
eveniment să nu fie ratat de niciun suporter oțelar prezent în oraș.
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