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/>Alexandru Tudorie, care a fost recent convocat la na?ionala U20 a Romaniei, de?i are numai
17 ani, ?i-a f?cut debutul la acest nivel, �tr-un meci amical � care selec?ionata noastr? a
�t�nit-o pe cea similar? a Egiptului. Partida s-a �cheiat cu scorul de 2-2, rezultat notabil, av�d
� vedere for?a africanilor, care se preg?tesc de altfel pentru Campionatul Mondial sub 20 de
ani.  <br />Alexandru Tudorie a fost rezerv? ?i a intrat � minutul 72 � locul lui Alexandru
Margine, c�d scorul era deja 2-2, dup? 2-0 pentru Egipt la pauz?. Debutul fotbalistului nostru
trebuie aplaudat cum se cuvine, deoarece atacantul este cu trei ani mai mic dec� categoria de
v�st? la care a fost convocat de ?tefan Iovan ?i Ionel Augustin, antrenorii lotului.<br />Tudorie
a debutat anul acesta � Liga 1 � minutul 86 al jocului dintre O?elul Gala?i ?i Petrolul Ploie?ti.
De atunci el a mai evoluat de dou? ori � campionat ?i o dat? � Cup?, str�g�d 68 de minute pe
terenul de joc.<br />Traseul junelui este unul absolut incredibil pentru un fotbalist de v�sta sa,
el afl�du-se deja � aten?ia unor forma?ii precum AC Milan sau Sampdoria, care ar fi dorit s?-l
creasc? la echipele lor de tineret. O?elul nu ?i-a l?sat �s? micul �diamant� a?a u?or, iar
acesta a ajuns s? fie promovat la echipa mare.<br />T�?rul junior este un juc?tor precoce care
poate evolua pe orice post � axul central al echipei. La O?elul joac? v�f �pins, � na?ionala
U17 este om de baz? ca mijloca? la �chidere, iar statura sa impresionant? � rapost cu v�sta
(are deja peste 1,90m ?i continu? s? creasc?) l-au adus ?i � postura de funda? central c�d
situa?ia a cerut-o. Fotbalistul a avut o ascensiune incredibil? �tr-un timp foarte scurt, el trec�d
� dese r�duri de la juniorii B, unde era golgeter, la �satelitul� O?elul II sub comanda lui
Damian B?ncil?. </p>
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