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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/narcis_grigoras.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />La
conferin?a de pres? care a avut loc ast?zi la stadion, antrenorul Petre Grigora?, directorul
general Narcis R?ducan ?i funda?ul central Alexandru Benga au discutat cu presa pe marginea
importan?ei partidei de m�ne, contra celor de la Petrolul Ploie?ti � prima man?? a
semifinalelor Cupei Rom�iei. Iat? ce au declarat cei trei:</p>      <p style="text-align:
justify;"><strong>Petre Grigora?</strong>: <em>�Petrolul e momentan cea mai valoroas?
echip? din cele patru r?mase � Cupa Rom�iei ?i nu ne va fi u?or deloc. Sper s? fim noi
surpriza competi?iei anul acesta ?i s? ridic?m trofeul deasupra capului, dar mai e mult de
munc? p�? acolo. Totul este posibil. Juc?torii m? fac s? visez ur� sau dimpotriv?, �s? echipa
o fac dup? cum se preg?tesc ei la antrenament ?i forma de moment a fiec?ruia. Juc?torii m?
determin? prin munca lor s? iau decizia pe care o consider cea mai bun? � alc?tuirea primului
unsprezece. � primul r�d e important s? ajungem � final? ?i abia apoi s? vedem peste cine
d?m. Celelalte dou? echipe, CFR ?i Astra par � suferin?? momentan, dar pentru a ajunge s?
juc?m cu trofeul pe mas? cu una dintre ele trebuie s? facem dou? meciuri foarte bune cu
Petrolul. Ploie?tenii sunt � ascensiune, astfel c? dubla va fi mai mult dec� grea. Giurgiu ?i
Popescu s-au �tors mar?i sear? de la tratamentul urmat � Serbia. Medicii ?i-au dat acordul ca
ei s? joace, dar eu �c? nu sunt foarte convins dac? s?-i folosesc sau nu, n-a? vrea s? risc. �
func?ie de cum � v?d la antrenamente voi lua o hot?r�e � privin?a lor. Juc?torii sud-americani
au venit mai t�ziu dec� ceilal?i, se adapteaz? pu?in mai greu, au ?i evoluat mai pu?ine minute
p�? acum ?i �c? nu sunt capabili s? duc? la bun sf�?it un meci �treg.�</em></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong> <em>�Am primit o cerere de 700
de bilete din partea ploie?tenilor. Petrolul e un club care s-a dezvoltat foarte mult � ultima
vreme, stadionul nou a generat afluen?? ?i asta � ajut? ?i la rezultate. Dac? � prim? faz? ne
g�deam c? e mai bine cu Petrolul � semifinale dintre cele trei combatante, acum pot spune c?
ploie?tenii au echipa momentului ?i nu ne va fi deloc u?or. Este clar c? vrem s? juc?m cu trofeul
pe mas?. Referitor la bilete, a fost decizia clubului de a stabili costul tichetelor. Pre?urile sunt
mai mici dec� la meciul cu Steaua ?i sper?m s? avem un stadion plin. Exist? suficiente puncte
de atrac?ie pentru jocul cu Petrolul, mai ales c? nu s-a mai disputat de mult o semifinal? de
Cupa Rom�iei la Gala?i. Nu doar meciul cu Petrolul e important pentru noi, ci toate jocurile
r?mase p�? la final. Poate fi ?i un test pentru fanii no?tri, vom vedea dac? sunt dispu?i s?
pl?teasc? pre?ul fixat acum la bilet. Mai ales c? vrem ca ?i suporterii no?tri s? vin? la stadion
meci de meci cu tricoul echipei, a?a cum se �t�pl? ?i la Ploie?ti.�</em></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Alexandru Benga</strong>: <em>�Se poate spune c? e
meciul sezonului, e semifinala Cupei Rom�iei ?i avem ocazia s? ?tergem cu buretele evolu?iile
mai neconving?toare din acest sezon prin c�tigarea trofeului. ?ansele sunt egale, cu toate c?
Petrolul e mai bine clasat? � campionat, dar orice e posibil. Avem valoarea s? lu?m o op?iune
serioas? de calificare �c? din tur printr-o evolu?ie conving?toare a echipei. E important s? nu
primim gol, dar mai important? e victoria.�</em></p>
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