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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cfbraila_otelul.jpg" alt="Imagine de la un amical dintre Otelul si CF Braila"
width="430" />De?i e meci de divizie secund?, cele dou? forma?ii au fost programate s? joace
la o or? care rivalizeaz? cu celebra competi?ie Champions League. Astfel, dup? un parcurs
foarte slab la nivelul Ligii a II-a, acolo unde nu a mai sim?it gustul victoriei de 11 etape,
forma?ia noastr? este obligat? s? se revan?eze � meciul din aceast? sear?, � fa?a marii rivale,
Dacia Unirea Br?ila. Dup? zeci de ani � care O?elul a dominat fotbalul din zon?, iat? c? acum,
dup? 15 runde disputate, suntem pe penultimul loc � e?alonul secund, � timp ce br?ilenii
ocup? pozi?ia a 4-a, ba chiar se afl? la egalitate de puncte cu echipa de pe locul 2!</p>      <p
style="text-align: justify;">Rivalitatea dintre cele dou? ora?e vecine este arhicunoscut? ?i
dateaz? din vremuri de demult, iar aceast? competi?ie etern? �tre locuitorii celor dou? a?ez?ri
nu putea s? nu ajung? ?i � fotbal. Duelul aprig dintre O?elul ?i Dacia Unirea Br?ila a �ceput
�c? din anii �70 ?i s-a purtat cu prec?dere � diviziile inferioare, cele dou? rivale f?c�d meciuri
memorabile una �potriva celeilalte, indiferent de locul ocupat � clasament. � epoca modern? a
fotbalului nostru echipa noastr? a progresat enorm, reu?ind chiar s?-?i adjudece titlul de
campioan? � 2011, � timp ce vecinii no?tri au stagnat din punct de vedere fotbalistic ?i nu au
mai sim?it gustul Ligii 1 de foarte mult? vreme. <br />Partidele dintre cele dou? rivale de moarte
s-au disputat mereu la intensitate maxim?, orgoliul ambelor ora?e fiind pus � joc ?i servind
drept catalizator pentru luptele aprige de pe gazon. Dac? este s? urm?rim istoria exact? a celor
dou? forma?ii ?i ne �toarcem la precursoarele acestora, prima �t�nire dintre O?elul LBR ?i
Dacia Unirea Br?ila a avut loc pe 13 noiembrie 1977 ?i s-a �cheiat cu victoria g?l??enilor scor
3-0, returul fiind favorabil br?ilenilor care s-au impus cu 5-3. Unul dintre cele mai fierbin?i
momente al acestui adev?rat r?zboi fotbalistic s-a consumat � 1990, c�d O?elul pierdea pe
propriul teren � fa?a br?ilenilor, care se intitulau pe atunci Progresul ?i la care evolua fostul
�o?elar� Marius Stan. De?i a dominat categoric partida disputat? � fa?a a 15.000 de
spectatori, O?elul a p?r?sit terenul �vins?, �tr-un meci ce s-a dovedit decisiv � ecua?ia
promov?rii � prima lig?.���� �<br />Per total, g?l??enii au avantaj � palmaresul �t�nirilor
directe cu 14 victorii � 24 de dueluri care au avut loc � diferite e?aloane ale fotbalului
rom�esc, � timp ce br?ilenii s-au impus de 8 ori, iar 2 meciuri s-au terminat la egalitate. � luna
septembrie a anului curent am avut parte ?i de cele mai recente dueluri dintre cele dou?
forma?ii, ambele jocuri disput�du-se la Br?ila. Astfel, � Cupa Rom�iei s-a impus Dacia Unirea,
care a c�tigat � prelungiri, dup? ce � timpul regulamentar se �registrase scorul de 1-1, iar �
campionat O?elul s-a impus � tur pe terenul marii rivale, uimind mult? lume, mai ales dac?
lu?m � considerare c? eram ultimii � clasament, iar br?ilenii erau primii la acea or?! Ultimul
meci jucat � nocturn? �tre cele dou? echipe vecine a avut loc � 2012, � optimile Cupei
Rom�iei, c�d O?elul a spulberat pe CF Br?ila cu 3-0, av�d foarte multe rezerve � teren.<br
/>Trebuie precizat ?i faptul c? rivalitatea dintre cele dou? cluburi, care d?inuie de aproape 40 de
ani, este ?i mai mare � r�dul fanilor, g?l??enii merg�d � trecut, � deplasare, cu miile pe
terenul adversarei. Nici br?ilenii nu s-au l?sat mai prejos, iar un bun exemplu ar fi partida din 18
decembrie 1993, disputat? la Gala?i, c�d stadionul era practic �p?r?it � dou?, cu oaspe?ii
ocup�d actuala tribun? a II-a aproape � totalitate. A fost atunci 4-3 pentru ai no?tri, dup? un
meci absolut spectaculos.<br />Trebuie precizat ?i faptul c? suporterii din galerie le-au transmis
deja juc?torilor ro?-alb-alba?tri c? o victorie � meciul de azi va ?terge cu buretele rezultatele
foarte slabe din ultima perioad?!<br />Av�d � vedere scurtul istoric de mai sus, O?elul � Dacia
Unirea Br?ila r?m�e un meci pe care niciun suporter nu are motive s?-l rateze, spectacolul fiind
garantat, mai ales c? rivalitatea ora?elor vecine va anula cu siguran?? diferen?a de puncte din
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clasament, a?a c? o astfel de partid? ar fi onorat? mai bine ?i dac? Tribuna 1 a stadionului
nostru se va umple ca pe vremuri. �<br />Partida din aceast? sear? va fi arbitrat? de Adrian
Illye? din Ploie?ti. El va fi ajutat la cele dou? margini de arbitrii asisten?i Ionel Dumitru
(Gherghi?a), respectiv Romic? B�de? (Pite?ti), � timp ce rezerv? va fi Andrei Moroi?? din
Ploie?ti. Observator al brig?zii de arbitri va fi Vasile Bratu (Slobozia), � timp ce de buna
organizare a partidei se va ocupa Lucian C�je din Constan?a.<br /><span style="color:
#0000ff;"><strong></strong></span></p>  <p style="text-align: justify;"><span style="color:
#0000ff;"><strong>ECHIPE PROBABILE</strong></span>:<br /><strong>O?elul</strong>:
Grecu - Cojoc, R.Codreanu, Asanache, Murgoci - T?tar, ?tefan - Chipirliu, Sefer, Miron �
C�jan. Antrenor Daniel Florea<br /><strong>Dacia</strong>: Mitrea - Ni??, Ivan, Ghiocel,
St?nciulescu - Olenic - Necoar?, Pu?ca?u, Frunz? � Onofra?, Musc?. Antrenor Alin P�zaru<br
/><span style="color: #0000ff;"><strong></strong></span></p>  <p style="text-align:
justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>DECLARA?II �AINTE DE
MECI</strong></span>: <br /><strong>Daniel Florea</strong>: <em>�Eu tot timpul mi-am dorit
s? c�tig?m cele trei puncte. Trebuie s? facem orice este posibil pentru a lua puncte, indiferent
c? juc?m cu Br?ila sau Rapid. Juc?torii trebuie s? aib? aceea?i atitudine la fiecare
meci.�</em><br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Alin P�zaru
(antrenor Dacia Unirea Br?ila)</strong>: <em>�Atmosfera � s�ul echipei este bun?, ora la
care vom juca este pu?in ciudat?, dar ea a fost stabilit? de televiziunile care vor transmite
partida.�</em></p>
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