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<p style="text-align: justify;" /><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Tudorie in
extaz dupa marcarea primului gol in tricoul Otelului" src="images/tudorie_alex.jpg" height="250"
width="430" />Dup? ce Steaua ne marcase un gol � Cup? printr-un t�?r juc?tor, r?spunsul
O?elului a� venit la numai 3 zile cum nu se poate mai frumos. Alexandru Tudorie, fotbalist de
numai 17 ani, a �scris primul s?u gol la echipa mare, devenind cel mai t�?r marcator din acest
sezon al Ligii 1!   Atacantul a intrat � minutul 75 al meciului cu Steaua ?i la prima atingere de
balon a trimis o lovitur? de cap imparabil? pornind asediul asupra careului bucure?tenilor.
Imediat dup? reu?it?, el s-a �dreptat c?tre Tribuna I a stadionului ?i a cerut ajutorul publicului
prin semne largi, iar suporterii s-au conformat fiind al?turi de echipa ro?-alb-albastr? p�? la
final.<br />Intersant este c? fotbalistul de numai 17 ani a fost foarte aproape s? ajung? la
Steaua la �ceputul lunii septembrie, c�d a fost la Bucure?ti, al?turi de p?rin?i pentru a discuta
transferul. El ar fi urmat s? fac? parte din forma?ia U19 a bucure?tenilor, care activeaz? � Liga
Campionilor varianta pentru tineret. P�? la urm? directorul general Narcis R?ducan nu s-a
�?eles la pre? cu omologii s?i din Ghencea, iar Tudorie a r?mas la O?elul spre bucuria noastr?.
Dup? venirea lui Ewald Lienen a �ceput s? primeasc? tot mai multe ?anse, iar t�?rul atacant
i-a r?spl?tit �crederea tehnicianului german prin golul egal?rii din meciul de acum dou? zile. <br
/>Alexandru Tudorie a debutat anul acesta � Liga 1, � minutul 86 al jocului dintre O?elul Gala?i
?i Petrolul Ploie?ti, din returul sezonului trecut. El a apucat s? joace doar 9 meciuri oficiale la
O?elul, totaliz�d 135 de minute � care a marcat un gol. <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. Tudorie este un
fotbalist polivalent, ce poate evolua pe mai multe posturi. La O?elul a jucat v�f �pins ?i
extrem?, � na?ionala U17 era om de baz? ca mijloca? la �chidere, iar acum la U19 joac? pe
postul care l-a consacrat cel de atacant. 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.
Junele este constant monitorizat de c?ut?torii de talente din afara grani?elor.<br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Alexandru Tudorie</strong>:
<em>"E cel mai important gol al carierei mele. Sunt bucuros c? am ie?it din zona retrograd?rii,
dar ?i c? am �curcat pe Steaua. Sunt foarte fericit. Antrenorul mi-a zis s? intru ?i s? dau ce am
mai bun ?i cred c? a?a am f?cut. S-au schimbat multe de c�d a venit ?i-i mul?umesc domnului
Lienen c? �i d? �credere ?i c? m? bag? s? joc. Tricoul o s?-l pun � vitrin? ?i o s? m? m�dresc
toat? via?a cu el! Puteam chiar s? c�tig?m, dar ne?ansa, poate ?i arbitrajul pu?in nedrept...
Este un punct important, sper s? adun?m c� mai multe victorii ?i s? ne revenim � retur, s?
ajungem acolo unde ne este locul. Acum joc la O?elul, sper ?i am �credere c? voi ajunge la o
echip? mare din str?in?tate. Am calitate, sper s? am ocazia s? o ar?t, �i doresc s? ajung la
Milan, dar nu la Primavera, ci la prima echip?. Voi munci � continuare ?i mai mult pentru c?, de
acum, lumea va interpreta altfel tot ceea ce voi face pe teren.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong> <em>�Tudorie va cre?te enorm, poate va face
pasul la o mare echip? european? � urm?torii ani, dac? va fi serios ?i profesionist. Ne felicit?m
c? nu l-am cedat la forma?ii Primavera din Italia."</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Lauren?iu Reghecampf (antrenor Steaua)</strong>:<em> �Da, e adev?rat,
am f?cut o ofert? pentru Tudorie � toamn?, dar cluburile nu s-au �?eles la pre?.�</em></p>

 1 / 1


