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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 declarat c? nu este mul?umit de jocul prestat de elevii s?i la Constan?a, explic�d
�s? c? ?i terenul de joc a �greunat situa?ia O?elului. Tehnicianul s-a declarat mul?umit doar
de punctul ob?inut, av�d � vedere situa?ia din clasament a echipei ?i a afirmat c? este
con?tient de importan?a meciului cu CS Turnu Severin care ne-ar putea �dep?ra de zona
retrograd?rii, o eventual? victorie put�d da ?i un alt moral fotbali?tilor pentru semifinala de
Cup? cu Petrolul.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Petre
Grigora?:</strong><em> �Echipa nu s-a comportat a?a cum m-a? fi a?teptat, iar Viitorul, o
forma?ie foarte ar??goas?, a ob?inut remiza. Din p?cate, �c? nu reu?im s? juc?m ce ne-am
propus. �tr-adev?r ?i timpul a fost foarte scurt, dar nici terenul de joc nu a ar?tat foarte bine, din
contr?, cred c? este cel mai prost teren din Liga 1. Trebuie s? m? mul?umesc cu un punct, nu
meritam mai mult, este clar, dar jocul trebuie �bun?t??it, pentru c? urmeaz? un meci cu CS
Severin, care nu este decisiv, dar este foarte important, deoarece, dac? � c�tig?m, putem privi
cu al?i ochi turul semifinalei Cupei Romaniei. Orice am ob?ine � afara victoriei ar fi o chestie
foarte dificil?, pentru c? ne �greuneaz? situa?ia ?i am vrea, cu 31 de puncte, s? privim altfel
meciurile din Cup?. Suntem �tr-o situa?ie destul de delicat?, pentru c? cele dou? puncte care
ne-au fost luate la �ceputul campionatului nu ?tiu dac? le vom mai primi �apoi. At� timp c�
e?ti angrenat � semifinalele Cupei Rom�iei trebuie s? te concentrezi asupra ei ?i, chiar dac?
plec?m cu ?ansa a doua, trebuie s? �cerc?m s? mergem mai departe.�</em></p>
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