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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/petrica_grigoras.jpg" alt="Petre Grigoras" width="430" />Antrenorul Petre
Grigora? spune c? nu � este de team? de adverasrul din etapa urm?toare, chiar dac? O?elul
va �t�ni cea mai � form? echip? din Rom�ia conform spuselor sale. Tehnicianul este de
p?rere c? juc?torii se motiveaz? singuri la astfel de partide importante ?i crede c? un rezultat de
egalitate ar fi mul?umitor � condi?iile date.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">�Grig�,
care este de altfel singurul tehnician care nu a primit gol de la Steaua � acest sezon, este
con?tient de faptul c? elevii s?i ar trebui s? se dep??easc? ?i s? joace la cel mai �alt nivel
pentru a �vinge � jocul de pe 1 aprilie. �</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Petre
Grigora?</strong>:<em> �Nu am de ce s?-mi fie team? de Steaua, c? nu sunt la primul meci
de asemenea anvergur?. P�? la urm? este cea mai � form? echip? din Rom�ia, deci nu este o
problem?, nu noi vom avea presiune pe rezultat. Preg?tesc meciurile � acela?i fel, dar juc?torii
se motiveaz? singuri � func?ie de adversar ?i nu vreau s? jignesc vreun adversar. Am fost ?i
eu fotbalist ?i v? spun c? nu trebuia s? fim antrena?i prea mult de antrenor atunci c�d jucam cu
Steaua sau Dinamo� Este adev?rat c? sunt singurul antrenor care n-a primit gol din partea
Stelei sezonul acesta, dar v? spun c? nu-mi place acel 0-0. ?i la fel de adev?rat este c? �
fotbal, ca ?i � via??, trebuie s? ai ?i pu?in? ?ans?. Speram s? facem un joc spectaculos, iar, �
aceste condi?ii, un rezultat de egalitate va fi mul?umitor pentru noi. Ca s? ajungi s? sco?i un
rezultat pozitiv cu Steaua trebuie s? joci la cel mai �alt nivel.�</em></p>
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