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Oțelul Galați – Dacia Unirea Brăila 0-1(0-0)
De la marile meciuri cu Machester United și Benfica Lisabona de acum câțiva ani, partide de
titlu în care ștergea pe joc cu Steaua și Tg.Mureș anul trecut, sezonul acesta Oțelul a ajuns la
un minim istoric. Înfrânt acasă de o brăilă de echipă, din Brăila, clubul nostru a ajuns la 11
partide consecutive fără victorie în ligă secundă, fiind foarte aproape de doborârea recordului
negativ de 13 meciuri fără victorie, stabilit în 2005!

Într-o partidă în care jocul prestat părea să indice că Oțelul e în top 5 și adversarii la
retrogradare, finalizarea a fost cea care a făcut diferența. Cu numai 300 de spectatori în tribune,
rezultat atât al parametrilor atmosferici nefavorabili cât și al orei târzii de disputare a jocului,
totul fiind dublat și de transmiterea partidei la televizor, prima parte a fost anostă, cu foarte
puține realizări.
Singurele ocazii mai acătării au apărut în urmă șutului lui Muscă(2’) reținut în 2 timpi de Dorinel
Grecu, și acțiunii solitare marca Bogdan Chipirliu, cu obișnuita trecere elegantă printre doi
adversari, finalizată cu obișnuitul șut slab, în plasa laterală(30’).
Partea secundă a fost dominată autoritar de “oțelari” la capitolul ocazii, adversarii prestând un
joc exact cum le-au cerut toți cei 7 “daciaunireabrăilişti” veniți la meci, de Serie C. Din păcate,
nici cu ai noştri nu-i motiv de mândrie, fazele curgând foarte bine până la marginea careului,
însă cu finalizări slabe sau insuficient de precise.
Astfel, după bara lui Chipirliu, după o execuție excelentă, de la 25 de metri de poartă(61’), au
urmat două ratări uriașe, din poziție de singur cu portarul, acelaşi Chipirliu alegând un lob
jalnic(62’) în timp ce Alan Diarra a trimis puțin peste vinclu.
Apoi Chipirliu a ratat o nouă ocazie uriașă, după o pătrundere în careu marcă înregistrată și o
finalizare la fel de marcă înregistrată, respinsă destul de greu de Mitrea(75’).
Diarra a mai avut o șansa bună de a marca, dar șutul trimis de la marginea careului s-a scurs
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pe lângă stâlpul din dreapta portarului chiar înainte de a fi schimbat(80’).
Înlocuirea nu s-a dovedit a fi prea inspirată, deoarece noul intrat, Alexandru Avram, a fost
eliminat după o intrare foarte periculoasă, cu piciorul sus, la Meltean, pardon, Petean(90’).
Bomboana de pe colivă a pus-o un jucător al cărui nume spune multe despre calitățile sale,
Muscă, autor al unor scheme demne de un jucător care evoluează ca o muscă fără cap, dar
care a avut meritul de a fi lovit de minge suficient de bine pentru ca balonul să intre în
poartă(90+2’). E inutil să explicăm cât de umilitor este să primești gol de la un jucător care în
timpul partidei le cerea coechipierilor să îi trimită mingea în organul genital (citat din memorie
după vobele marelui Muscă:”Dă mingea în p@#a mea!”).
Din păcate, rămâne doar rezultatul și nu putem să nu ne simțim brăiliţi, nu atât de progeniturile
Sexi Brăilencei și ai lui Nicușor, ci mai ales de cei care au reprezentat culorile noastre. Păcat de
spectacolul pirotehnic al suporterilor de la Peluza Nord, singurul care a făcut cinste unei partide
pompos numite derby, în care s-a întâlnit o fostă mare campioană, și o actuală mare brăilă.

Oţelul: Grecu - Stoian, Ad.Codreanu, Cojoc, Asanache - Dajbog, Stănescu (90+3’ Tătar) Diarra (80’ Avram), Chipirliu, Miron (72’ Adăscăliţei) - Cîrjan. Antrenor: Daniel Florea
Dacia: Mitrea - Niţă, Ivan, Ghiocel, Stănciulescu - Dima (46’ Petean), Iosofache - Puşcaşu (78’
Onofraş), Frunză, Necoară (67’ Roşu) - Muscă. Antrenor: Alin Pânzaru
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