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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/braila_otelul.jpg" alt="Otelul a mai jucat deja de doua ori anul acesta la
Braila" width="430" /><span style="color: #ff0000;"><strong>UPDATE</strong></span>: De?i a
vorbit despre stadionul din Lie?ti ca despre o posibil? destina?ie pentru O?elul, managerul
sportiv Cristi Munteanu nu a luat � calcul faptul c? arena din jude?ul Gala?i nu poate fi
omologat? pentru Liga a II-a, deoarece nu are o capacitate de peste 1500 de locuri. Clubul
nostru s-a lovit de aceast? problem? ?i � var?, atunci c�d s-a �cercat omologarea Bazei
Sportive Zoltan David (ex-Ancora)!</p>  <p style="text-align: justify;">Intrat � direct la
emisiunea Lider Sportiv de la Radio ProFM LiderFM, pre?edintele Funda?iei Sportului
G?l??ean, C?t?lin Tofan, a dezv?luit faptul c? O?elul ar primi oric�d dreptul de a juca GRATIS
pe Stadionul �Dun?rea�. Problema este c? cei din conducerea clubului ro?-alb-albastru, �
frunte cu managerul sportiv Cristian Munteanu, ar fi refuzat acest lucru ?i doresc ca O?elul s?-?i
dispute meciurile considerate pe teren propriu � ora?ul rival Br?ila, p�? la sf�?itul anului.</p>  
   <p style="text-align: justify;">V? reamintim faptul c? echipa noastr? a fost din nou izgonit? de
pe stadionul care-i poart? numele de c?tre ArcelorMittal, care de?ine Baza Sportiv? O?elul,
Combinatul dorind conservarea arenei(!?). � aceste condi?ii singurul stadion din Gala?i pe care
O?elul mai poate juca � Liga a II-a este �Dun?rea�, dar conducerea O?elului face nazuri la
gazon, de?i nici la Br?ila terenul de joc nu este prea grozav, mai ales � aceast? perioad? a
anului. � plus forma?ia noastr? are meci direct acas? cu Dacia Unirea pe 25 noiembrie ?i ar fi
culmea s? juc?m un meci considerat pe teren propriu pe stadionul adversarei! � plus, suporterii
care au f?cut at�ea sacrificii, don�d bani sau realiz�d programe de meci sau stickere ar
r?m�e cu buza umflat?...<br />Intrat � direct la Lider Sportiv, managerul sportiv Cristian
Munteanu l-a luat pe nu � bra?e ?i a refuzat din start s? joace pe �Dun?rea�, spun�d c?
echipa va pleca din Gala?i la meciurile de acas?! Din p?cate, prin aceast? mi?care O?elul nu va
face dec� s?-?i piard? identitatea, deoarece nu va mai avea nici m?car cei c�eva sute de
suporteri al?turi. Dac? echipa va fi mutat? la Br?ila aceasta va fi poate cea mai mare neagr?
pat? din istoria clubului g?l??ean!</p>
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