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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/farulconstanta.jpg" alt="In tur, Farul a castigat cu 1-0" width="430" />Ast?zi,
de ziua fostului meu coleg de banc?, Vali, cu care chiuleam �c? din clasa a doua s? ajungem
la meciuri, dar ?i de ziua colegului de la Dun?rea B?tr�?, Marian S?v?stru, c?rora le urez LA
MUL?I ANI pe aceast? cale, O?elul revine pe stadionul care-i poart? numele, dup? dou? etape
� exil, urm�d s? dispute pentru prima oar? � anul 2016 un meci pe faimoasa aren? din ?iglina
III. Copiii de 15-18 ani ai Gala?iului au astfel � sf�?it ?ansa s? evolueze acolo unde au visat
�c? din ziua � care s-au apucat de fotbal. De asemenea, suporterii se �torc � sf�?it acolo
unde se simt ca acas? ?i, sper?m noi, vor umple tribunele dup? mult timp ?i vor crea acea
atmosfer? � fa?a c?reia au tremurat adversar cu nume mari, de-a lungul timpului.</p>      <p
style="text-align: justify;">� fa?a noastr? va sta Farul Constan?a, o forma?ie care nu se simte
foarte bine dup? primele etape din 2016, echipa dobrogean? r?sufl�d tot mai greu la g�dul c?
poate pierde locul de play-off ?i implicit ?ansa la promovarea dorit?. De altfel, �rechinii� ?i-au
schimbat � aceast? s?pt?m�? antrenorul, Constantin Gache fiind �locuit cu Ilie Stan.<br
/>�O?elarii� au pierdut la zero toate meciurile disputate � acest an, dar nu s-au f?cut de r�,
av�d � vedere c? juc?m totu?i doar cu juniori � primul 11, cu o singur? excep?ie. Scopul
forma?iei noastre este acela de a marca m?car un gol, la care cu siguran?? suporterii
ro?-alb-alba?tri s-ar bucura aproape la fel de mult ca pentru o victorie. Echipa noastr? se afl? �
continuare pe locul 12 al clasamentului Seriei I din Liga a II-a, dar Ceahl?ul Piatra Neam? ne
sufl? tot mai aproape � ceaf?.<br />Spre deosebire de majoritatea meciurilor anterioare, O?elul
�t�ne?te un adversar cu care s-a luptat foarte des de-a lungul istoriei � primele dou?
e?aloane. Prima �t�nire dintre forma?ia g?l??ean? ?i FC Constan?a (cum era denumit? Farul
atunci) a avut loc la Gala?i, pe 13 noiembrie 1983, � cadrul Diviziei B, c�d scorul a fost egal
1-1. � retur const?n?enii s-au impus cu un neverosimil 5-0. Per total �s?, O?elul ?i Farul
Constan?a s-au �t�nit � 43 de ocazii la nivelul primelor dou? ligi ale fotbalului rom�esc.
Bilan?ul este net � favoarea noastr?, cu 21 de victorii, doar 12 ale const?n?enilor, � timp ce
restul de 10 meciuri s-au �cheiat la egalitate. Golaverajul este tot � favoarea ro?-alb-alba?trilor
care au 52 de goluri marcate ?i 40 primite. Ultima �t�nire oficial? a avut chiar � turul acestui
campionat, c�d Farul s-a impus greu, cu 1-0. Ar mai fi de men?ionat c? juc?tori care evolueaz?
acum pentru const?n?eni au f?cut parte � trecut din lotul O?elului. Este vorba despre Lucian
Murgoci, Ciprian Milea, Valentin Munteanu ?i Adrian Ionescu. <br />Partida de azi va fi arbitrat?
de Ionu? Iugulescu din T�govi?te. El va fi ajutat la cele dou? margini de arbitrii asisten?i Joszef
Peter (Sf�tu Gheorghe) ?i Cristian Voicu (Foc?ani), � timp ce rezerv? va fi Marius Chi?u din
T�govi?te. Observator al brig?zii de arbitri va fi Silviu Cr�ga?u (Ploie?ti), � timp ce de buna
organizare a partidei se va ocupa Haralambie Meregiu din Tulcea.<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>:
Bordieanu � Oprea, Iorgu?, Maftei, Man?u � Codreanu, Chiriac � Istrate, Sefer (Toma),
Bl?naru � Perju. Antrenori: Stelian Bordieanu ?i Sorin Haraga<br /><strong>Farul</strong>:
Negril? - ??ranu, Popa, P?tra?cu, Bratu - Munteanu, Ionescu, Vezan, Tigoianu - Neagu,
P?tulea. Antrenor: Ilie Stan<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>Stelian Bordeianu</strong>:<em> �E destul de greu
pentru c? juc?m la 3 zile, folosim aceea?i copii, iar pe terenurile pe care am jucat p�? acum
eforturile au fost foarte mari. Pe Stadionul O?elul se poate juca fotbal. Sunt sigur c? o s? ne
avantajeze c? vom juca pe un teren bun, precum este cel de pe Stadionul O?elul. Eu am spus
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de prima dat? c? ne va fi foarte greu s? scoatem ?i rezultate, dar eu zic c? jocul e �curajator.
De la etap? la etap?, copiii au �ceput s? prind? �credere. Meciul cu Farul va fi destul de greu.
Cei de la Constan?a au � componen?? juc?tori cu experien?? la nivelul Diviziei A. Farul este
una din echipele care sper? la promovarea � Liga I. Va fi un meci greu la fel ca celelalte, nu
exist? meciuri u?oare. Nici la juniori nu sunt meciuri u?oare, toate sunt grele�. �</em><br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Ilie Stan (antrenor Farul
Constan?a)</strong>: <em>�� scurtul timp pe care � am p�? la acest meci, �cerc s? le cresc
juc?torilor �crederea. Vrem s? batem O?elul, dup? care s? �cerc?m s? c�tig?m ?i celelalte
partide. A?a cum spunea nea Imi Ienei, victoriile aduc victorii. Am v?zut meciul cu SC Bac?u. A
fost o problem? de atitudine ?i le-am ?i spus-o juc?torilor. Sper ca � urm?toarele jocuri s?
elimin?m acest neajuns. Iar cu determinare ?i cu mai multe �credere de sine, s? schimb?m
rapid lucrurile. Eu sunt un tip ambi?ios ?i, cu sprijinul conducerii, sper s? reu?im s? ne atingem
obiectivul, visul. Dac? am fi pesimi?ti, ar trebui s? st?m acas?. Grupul va fi unit. Se mai �t�pl?
s? apar? certuri pe teren, atunci c�d lucrurile sunt � defavoarea ta � meci ?i pe tabel?. Vrem
s? rezolv?m aceste lucruri, pentru c?, dac? nu exist? respect ?i disciplin?, at� tactic?, c� ?i de
grup, va fi greu s? realiz?m ceea ce ne dorim. Am discutat �s? cu b?ie?ii ?i sper ca �tr-un timp
relativ scurt s? devenim mult mai uni?i ?i to?i s? g�deasc? la unison, ca s? c�tig?m fiecare joc
� parte ?i s? ob?inem c� mai multe victorii. Cu SC Bac?u a fost un joc, probabil c? fiecare ?i-a
dat seama de gre?elile f?cute, iar eu spun c? la jocul urm?tor vor fi o alt? atitudine ?i o alt?
determinare.�</em></p>

 2 / 2


