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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" />Antrenorul Petre
Grigora? a vorbit despre partida cu Steaua la conferin?a de pres? care a avut loc ieri la stadion.
Tehnicianul nu pune mare baz? pe statistic? chiar dac? este ne�vins � ultimele rei confrunt?ri
directe cu bucure?tenii.</p>  <p style="text-align: justify;" />  <br />�Grig� a explicat c? nu se
va putea baza pe Ljubinkovic care este suspendat, dar nici pe brazilianul Marquinhos
(accidentat), dar crede c? are solu?ii de a-i �locui cu succes pe ace?tia. Antrenorul nu crede �
varianta c? steli?tii ar fi obosi?i dup? ce mul?i dintre ace?tia au jucat pentru Rom�ia � partidele
cu Ungaria ?i Olanda. <br />Tehnicianul a mai precizat c? � va face pl?cere s? se
re�t�neasc? cu fo?tii s?i elevi Bourceanu, R�?, Pintilii sau Chiriche?, dar sper? ca ace?tia s?
plece �vin?i de la Gala?i.<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Petre Grigora?:</strong> <em>�Nu le am cu statistica, e posibil s? fie a?a, s?
nu fi pierdut cu ei � ultimele trei �t�niri, dar din c�e �i aduc aminte un meci l-am jucat la
Severin ?i am f?cut egal, altul pe la Ploie?ti c�d i-am b?tut ca antrenor la Pandurii. Exist? mici
probleme de lot, pe l�g? Ljubinkovic care este suspendat, nu-l voi avea la dispozi?ie pentru
meciul cu Steaua nici pe Marquinhos. Este u?or accidentat ?i nu pot conta pe el. Totu?i, lotul e
suficient de numeros ?i sunt posibilit??i de �locuirea celor care lipsesc. E p?rerea
selec?ionerului c? steli?tii ar fi obosi?i, dar Steaua a demonstrat p�? acum c? e preg?tit?
extraordinar din punct de vedere fizic, cum s-a �t�plat ?i � returul cu Ajax c�d au evoluat
foarte bine timp de 120 de minute. Fiecare are preten?iile lui, nu cred c? fotbali?tii Stelei vor fi
obosi?i la ora meciului nostru, au aproape o s?pt?m�? de la ultimul meci jucat mar?i, la
na?ional?, p�? la cel de luni. Plus c? au experien?a partidelor din trei � trei zile, drept dovad?
c? au vreo 12 puncte avans � clasament ?i au ajuns p�? � optimile Europa League. Pe noi nu
ne intereseaz? s? fie terenul greu, juc?m fotbal ofensiv. O s?-mi fac? mare pl?cere s? m?
re�t�nesc cu Bourceanu, R�?, Chiriche? sau Pintilii, pe care i-am antrenat de-a lungul
timpului, dar competi?ia se desf??oar? pe teren ?i vreau ca actualii elevi s? �
�ving?.�</em></p>
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