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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/petre_grigoras.jpg" alt="Petre Grigoras" width="430" />La meciul dintre
O?elul ?i Pandurii, s-a petrecut un lucru mai pu?in obi?nuit, deoarece fiul Alexandru Grigora? a
jucat �potriva tat?lui s?u, Petre Grigora?.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Antrenorul
a vorbit despre toate emo?iile care l-au �cercat la partida dintre g?l??eni ?i fosta sa forma?ie.
Tehnicianul a declarat c? sentimentalismele au fost totu?i l?sate la o parte, fiind foarte bucuros
de victoria ob?inut?, av�d � vedere pozi?ia ro?-alb-alba?trilor din clasament. <br />�Grig� are
mare �credere � elevii s?i ?i este de p?rere c? va reu?i s?-?i impun? stilul de joc la echip?,
chiar dac? va mai dura p�? ce se va �t�pla acest lucru.<br />La final, antrenorul a vorbit ?i
despre faptul c? Federa?ia ?i Liga Profesionist? au stabilit c? Liga I va r?m�e organizat? �
acela?i mod ca ?i p�? acum, cu 18 echipe, � anii care urmeaz?.</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Petre Grigora?:</strong> <em>�Chiar dac? par un tip dur am o anumit?
sensibilitate ?i am tr?it la maxim meciul cu Pandurii. �i doream � acela?i timp s? c�tig, pentru
c? suntem �tr-o situa?ie foarte delicat? ?i e normal ca profesionist s?-mi doresc s? c�tig
fiecare meci. P�? la urm? m-am bucurat mult de tot de victorie pentru c? suntem pe o pozi?ie
pe care nu ne permitem s? facem experimente ?i nu avem nevoie de sentimentalisme. M?
uitam cu admira?ie la fo?tii mei juc?tori, la b?iatul meu care era adversarul meu. A fost o
senza?ie pu?in explicabil?, greu de descris � cuvinte. Din perspectiva a ceea ce vreau eu s?
fac aici nu va fi u?or. Vreau s? imprim echipei un anume joc, va mai dura pu?in, pentru c? nu se
poate face �tr-o lun? sau dou?. Dac? v? uita?i la echipa actual? o s? vede?i c? avem fa?? de
echip? campioan?. Pentru noi au fost importante cele 6 puncte ob?inute � cele dou? etape,
indiferent de condi?ii. Cert este c? s-a v?zut dorin?? din partea tuturor ?i asta m-a �c�tat
pentru c? celelalte lucruri le vom ar?ta pe parcurs. Sincer, performan?ele echipei na?ionale ale
Rom�iei ?i ale echipelor de club au fost atunci c�d campionatele au avut 18 echipe. Se face
prea pu?in la nivel de Lig? ?i Federa?ie, care ar trebui s? fac? apel la politic? s? se dea
anumite dispozi?ii care s? permit? investitorilor s? poat? crea baze sportive foarte bune. Avem
22 de milioane de locuitori, cum s? avem o lig? din 5 echipe? Dac? se va face presiune ?i
Guvernul va fi apelat ca investitorii � baze sportive s? nu mai pl?teasc? impozite at� de mari,
baza de selec?ie va fi mult mai mare.�</em></p>
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