
�Nu vreau s? m? duc la alt? echip?�

Scris de Vlad Dr?gan
Sâmbătă, 28 Decembrie 2013 18:59

<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/tudorie_alex.jpg" alt="Alexandru Tudorie dupa primul sau gol in Liga 1"
width="430" />Alexandru Tudorie a reu?it � acest tur de campionat primul s?u gol �tr-un meci
oficial al O?elului, fotbalistul de numai 17 ani devenind cel mai t�?r marcator din acest sezon al
Ligii 1! El a marcat golul egalizator � partida cu Steaua ?i a declarat pentru DigiSport c?
deocamdat? nu se g�de?te la vreo alt? echip?, cel pu?in nu din Rom�ia.</p>      <p
style="text-align: justify;">Interesant este c? fotbalistul de numai 17 ani a fost foarte aproape s?
ajung? chiar 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
activa � 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 el 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 cu
Steaua.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Alexandru Tudorie:</strong> <em>�M?
bucur c? n-am ajuns la Steaua, pentru c? acolo, probabil, n-a? fi jucat. Este bine c? am parte de
un antrenor c?ruia � plac tinerii. Deocamdat?, sunt sub contract cu O?elul ?i nu vreau s? m?
duc la o alt? echip? din Rom�ia. Am timp s? joc ?i � alt? parte, dar nu acum. Am fost � probe
la juniori la AC Milan, iar diferen?ele dintre ei ?i noi sunt incomensurabile. Oricum, sper ca prin
munc? ?i prin evolu?iile mele s? ajung �tr-o zi s? joc pentru Milan sau pentru Barcelona. M-am
bucurat foarte mult pentru golul �potriva Stelei. A fost cea mai mare satisfac?ie din via?a mea.
M-am bucurat c? suporterii mi-au strigat ?i numele. Colegii de la liceu m-au felicitat a doua zi,
diriginta s-a l?udat � toat? ?coala cu mine, am luat chiar ?i un 10 la matematic?. Bine, am
primit nota ?i pentru c? am �v??at.�</em></p>  <p style="text-align: justify;">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 10 meciuri oficiale la O?elul,
totaliz�d 153 de minute � care a marcat un gol. 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.</p>
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