
�Grig�, �c�tat de evolu?ia O?elului: �Sunt convins c? Gala?iul nu va muri�

Scris de Vlad Dr?gan
Luni, 27 Aprilie 2015 12:28

<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/grigoras_petre.jpg" alt="Petre Grigoras" width="430" />Fostul antrenor de
legend? al O?elului, Petre Grigora?, s-a declarat �c�tat de evolu?ia echipei ro?-alb-albastre de
la meciul cu Viitorul Constan?a, dar mai ales de aportul publicului � ob?inerea acestei victorii!
Chiar dac? este de p?rere c? O?elul are ?anse foarte mici s? se mai salveze, �Grig� crede cu
t?rie c? O?elul nu va muri, mai ales la ce suporteri a demonstrat c? are ?i a?teapt? o revenire
rapid? din Liga a II-a � primul e?alon!</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Grigora? l-a
l?udat ?i pe Florin Cernat despre care a spus c? pare cu 10 ani mai t�?r. Adept al jocului
ofensiv ?i spectaculos, antrenorul i-a criticat pe cei care se bazeaz? eminamente pe partea
defensiv? a jocului de fotbal, spun�d c? din acest motiv stadioanele sunt goale � ultima vreme.
De asemenea, tehnicianul a declarat c? din punctul s?u de vedere retrogradarea a 6 echipe �
acest sezon este o mare gre?eal? pentru fotbalul rom�esc.<br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Petre Grigora?:</strong> <em>�Am fost extrem de �c�tat
de evolu?ia O?elului ?i de atmosfera din tribun?. Mi-a pl?cut! A fost foarte mult? lume la o
echip? care are ?anse foarte mici de a evita retrogradarea. M-a bucurat evolu?ia echipei contra
uneia care avea 4 victorii consecutive. Cel mai mult m-a bucurat faptul c? au fost tribunele pline.
Zici c? Florin Cernat are 25 de ani, nu 35. ?ansele sunt aproape de zero de a se salva.
Suporterii arat? ata?ament fa?? de fotbal ?i fa?? de echipa favorit?. E un lucru bun c? au venit
at� de mul?i spectatori. Sunt convins c? O?elul Gala?i nu va muri. Au ?i un antrenor cu mare
experien??, pe care l-am avut ?i eu ca fost juc?tor. Am �?eles c? a ajuns la 400 de meciuri �
prima lig?. P�? la urm? trebuie s? ?i retrogradeze cineva, cum cineva trebuie s? ia
campionatul. Dar trebuie s? te respec?i ca fotbalist ?i s?-?i joci ?ansele p�? la final. S-a
�t�plat ?i cu cluburi ?i mai mari care au c�tigat un campionat ?i, dup? un an mai slab, au
ajuns � a doua lig?. Nu e nicio problem?. ?i O?elul poate reveni dup? un an. Sunt ?i meciuri
bune, sunt ?i echipe care joac? foarte mult la rezultat. Mi se pare o gre?eal? mare c?
retrogradeaz? ?ase echipe, dar ?sta e punctul meu de vedere, nu �seamn? c? de?in adev?rul
absolut. Pe undeva, miza asta face ca multe jocuri s? nu mai aib? spectaculozitate ?i interes
foarte mare pentru spectacol. Chiar ?i anumite declara?ii deranjeaz? foarte mult ?i poate ?i de
asta nu vine lumea la stadion. Primul lucru care se spune e c? ne-am ap?rat foarte bine ?i am
�cercat pe contraatac sau c? organizarea defensiv? a fost foarte bun?, dar nu am avut noroc �
atac. Haide?i s? auzim ?i c? am avut o ofensiv? foarte bun?.� </em></p>
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