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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/grig_narcis.jpg" alt="sursa foto: www.otelul-galati.ro" width="430" />O?elul a
pierdut cu 4-0 amicalul cu Rapid Bucure?ti din Spania, dar conducerea administrativ? ?i tehnic?
dau asigur?ri c? totul este � regul?.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Directorul
general Narcis R?ducan a explicat c? lotul efectuase un antrenament fizic dur �ainte de partida
de verificare, iar juc?torii au resim?it din plin acest lucru pe teren. Pre?edintele a afirmat c? este
mult mai bine s? pierzi � jocurile de verificare pentru a �drepta mai u?or gre?elile � partidele
oficiale. La final, el a cerut r?bdare � cazul fotbali?tilor sud-americani, spun�d c? e normal ca
ace?tia s? se intergreze mai greu � Europa.<br />Antrenorul Petre Grigora? s-a declarat
dezam?git de diferen?a de scor, dar cu toate acestea a precizat c? astfel de scoruri pot ap?rea
� perioada de preg?tire. Tehnicianul a promis de altfel, c? echipa noastr? se va revan?a �
campionat ?i � Cup? fa?? de suporteri.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis
R?ducan</strong>: <em>"Nu trebuie ca fanii s? se �grijoreze, chiar dac? nu este confortabil s?
pierzi cu 4-0. Din ce am �?eles, ieri diminea?? a fost un antrenament fizic foarte dur ?i, pe
undeva, era firesc ca azi s? le fie mai greu juc?torilor no?tri. P�? la urm?, este doar un du?
rece, iar uneori acestea sunt binevenite. C�d pierzi � preg?tire, corectezi cu mai mult? aten?ie
lucrurile mai pu?in bune din joc. Important este ca atunci c�d vor �cepe meciurile oficiale s?
ar?t?m altfel, s? �cepem s? aducem tot mai mul?i fani al?turi de noi. Sunt convins c? juc?torii
nou-veni?i se vor adapta, �s? este nevoie de pu?in? r?bdare cu cei sud-americani. Abia au
schimbat continentul, stilul de via??, este altceva pentru ei, dar sunt convins c? sunt foarte
talenta?i ?i c? ne vor ajuta."</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Petre
Grigora?</strong>: <em>"Se spune mereu c? rezultatele din amicale nu conteaz?, dar s? nu
crede?i c? mi-a? fi dorit s? pierd ast?zi sau chiar s-o facem la un asemenea scor. Suntem �
plin? preg?tire, nu c?ut?m scuze, folosim aceste jocuri pentru a vedea unde mai trebuie lucrat
?i trebuie s? g?sim cele mai bune solu?ii pentru sezonul oficial. �i pare r?u pentru fanii care
ne-au fost ?i aici al?turi, a? fi vrut s? le oferim altceva, dar, p�? la urm?, va fi mai bine c�d �
vom face bucuro?i � campionat ?i � Cup?."</em></p>
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