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<p><strong><img src="images/IMG_5594.JPG" width="430" height="250" alt="Suporterii au
venit � num?r mare" style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" />SC O?elul Gala?i � Unirea
Brani?tea 2-3(1-1)</strong></p>  <div></div>  <p>O?elul a ratat calificarea � finala fazei
jude?ene a Cupei Rom�iei la fotbal dup? un neverosimil 2-3 pe teren propriu, �potriva Unirii
din Brani?tea.</p>      <p>Sus?inu?i din tribun? de aproximativ 1500 de suporteri, printre care
s-au num?rat ?i c�iva dintre obi?nui?ii primului 11 precum Ionu? Codreanu, Petri?or Tudos?,
Lauren?iu Radu, Mihai Man?u sau Ruben Codreanu, la care s-a ad?ugat ?i un oaspete
surpriz?, Marquinhos, proasp?t transferat de Astra Giurgiu, o?elarii nu au dat nimic r?u de
b?nuit � startul partidei.</p>  <div>Cristian Bahna?u a deschis scorul � minutul 15 al
confrunt?rii, � urma unui penalty corect acordat de arbitru, ?utul s?u pe centrul por?ii
pacalindu-l pe goalkeeperul Unirii.</div>  <div>Tot Bahna?u a ratat o mare ocazie c�eva
minute mai t�ziu, atunci c�d, nemarcat la 6 metri, a reluat pe l�g? o centrare venit? de pe
flancul st�g.</div>  <div>� mod complet nea?teptat oaspe?ii au egalat � minutul 32, cum altfel
dec� � urma unei faze fixe, a?a cum s-a �t�plat de at�ea ori c�d O?elul a primit gol � acest
sezon. Cei de la Unirea au executat un corner, mingea a fost recentrat?, iar din mijlocul careului
mic plin de tricouri ro?ii a marcat cu capul cel mai scund juc?tor din preajm? ?i singurul al
oaspe?ilor.</div>  <div>De?i au dominat autoritar la toate capitolele, de?i, trebuie spus, jocul
prestat a fost departe de ceea ce se a?tepta de la ei, ro?-alb-alba?trii au intrat la egalitate cu
adversarii la pauz?.</div>  <div>Partea secund? a fost chiar mai dezam?gitoare, � locul unei
mult a?teptate, ?i pe alocuri meritate desprinderi(datorit? num?rului de ocazii, nu ?i jocului),
suporterii fiind trata?i cu scene demne de Dosarele X.</div>  <div>Dup? c�eva atacuri nu
foarte periculoase ale favori?ilor no?tri, � minutul 53, oaspe?ii, la a doua lor ocazie din �tregul
meci, au marcat din nou. � urma unui atac prelungit mingea a ajuns la un joc?tor al Unirii, la
marginea careului de 16 metri, de?i avea 4 o?elari � fa?? acesta a �aintat f?r? a fi atacat ?i a
trimis � plas? de la 10-11 metri.</div>  <div>Bomba a c?zut peste arena din ?iglina � minutul
66, atunci c�d cei de la Unirea s-au desprins la 1-3. Cum altfel dec� tot � urma unui gol greu
de explicat. Mingea a fost centrat? de pe flancul st�g, M?st?can, un coechipier ?i un adversar
s-au dus � acela?i timp spre minge, �s? nimeni nu a atins-o, iar aceasta s-a scurs � plas?. ?i
mai greu de explicat e cum au marcat oaspe?ii 3 goluri din 2 ocazii.</div>  <div>Abia � ultimul
sfert de or?, profit�d de slaba preg?tire fizic? a oaspe?ilor care, de oboseal?, mai mult pe jos
st?teau, au reu?it o?elarii s?-?i revin? din ?oc. � minutul 76, dintr-o pozi?ie bun?, Bahna?u a
trimis spre poart?, �s? goalkeeperul Unirii a respins � bar?.</div>  <div>� minutul 80 am
asistat la o dubl? ocazie. Mai �t� Bahna?u a fost blocat de portar dup? ce r?m?sese singur cu
acesta, iar pe respingere Frunz? a trimis � bar? la vinclu!</div>  <div>� minutul 85 Bahna?u,
cel mai bun juc?tor al partidei, a marcat frumos, cu un lob peste portarul advers, pentru 2-3,
dup? ce Andrei Frunz? a insistat la o minge aruncat? peste defensiva Unirii.</div>  <div>Putea
fi 3-3, �s? fenomenele X Files ?i-au f?cut sim?it? prezen?a din nou, atunci c?nd ?utul lui Serea
a b?tut portarul Unirii dar a lovit bara (a 3a oar? � aceast? partid?!).</div>  <div>De?i au mai
fost ocazii, evident la poarta Unirii, scorul a r?mas nemodificat p�? la final. Un 2-3 nedrept,
fa?? de ce s-a �t�plat pe teren, injust fa?? de fotbal, dar care demonstreaz? perfect un
principiu universal valabil: chiar dac? � esti net inferior adversarului ?i e?ti dominat la toate
capitolele, chiar dac? adversarul marcheaz? de 2 ori, love?te bara de 3 ori ?i mai rateaz? ?i alte
situa?ii, dac? tu din 2 situa?ii marchezi 3 goluri la final vei c�tiga.</div>  <div>Acum c? unii au
pus lipsa de determinare din tab?ra noastr? seama a diverse elemente, mai mult sau mai pu?in
fanteziste nu poate nega nimeni. C�d se �t�pl? ceva inexplicabil apar fel de fel de ipoteze. C?
a fost lips? de interes, c? a fost ghinion curat, c? e lipsa de valoare, c? e oboseal? sau c?
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num?rul 15l ?i decarul Unirii sem?nau cu Ronaldo ?i Neymar(doar la ten, la apuc?turi sem?n�d
mai degrab? cu Homo Neanderthalis) ?i i-au intimidat pe juc?torii no?tri, ca s-a jucat la deruta
celor din Mirce?ti, toate r?m� doar ipoteze.</div>  <div>Cert este doar c? am pierdut de 2 ori �
fa?a unei echipe cu care am ?ters pe jos acum c�eva luni(a fost 9-0 � toamn?) iar barajul se
apropie cu pa?i repezi. Trezirea!</div>
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