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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/petre_grigoras.jpg" alt="Petre Grigoras" width="430" />O?elul a pierdut f?r?
drept de apel, scor 0-3, meciul cu Petrolul de pe teren propriu, cont�d pentru prima man?? a
semifinalelor Cupei Rom�iei la fotbal. Antrenorii celor dou? forma?ii, Petre Grigora? ?i Cosmin
Contra au avut un conflict verbal � timpul partidei, care a continuat ?i dup? terminarea jocului.
Iat? cele mai importante declara?ii de dup? o partid? de trist? amintire:</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;"><strong>Petre Grigora?</strong>: <em>�Nu aveam nimic cu
antrenorul oaspe?ilor, pur ?i simplu comentam o faz? la care un juc?tor al Petrolului intrase �
teren ?i � �trebasem pe arbitrul de rezerv? dac? i se d?duse voie. El mi-a zis: 'Ciocu' mic!'.
M-a deranjat lucrul ?sta ?i cred c? am reac?ionat normal. El vine din Spania, este super-civilizat
?i are peste 500 de meciuri ca antrenor � Liga 1, �i permite gesturi din astea. Nu am avut nicio
treab? cu el, pur ?i simplu discutam cu arbitrul de rezerv? ?i s-a b?gat ?i el � seam?. N-am ce
s? discut cu persoane de genul ?sta. Bine�?eles c? am fost deranjat de gesturile infantile. E un
copil, mai are de �v??at, dar � felicit pentru victorie. Sunt gesturi ale tinere?ii ?i sunt convins
c? peste ani �i va da seama ?i nu le va mai face. Speran?ele sunt mici, trebuie s? fim reali?ti.
E greu s? recuperezi c�d pleci de la 1-0 din minutul 3-4, din faz? fix?, contra unei echipe
valoaroase, foarte puternic?. N-am reu?it s? marc?m din ocaziile pe care le-am avut. E o
�fr�gere ru?inoas?, 3-0, scor de neprezentare. Accept?m acest rezultat, chiar dac? ne doare.
Mergem �ainte, ne concentr?m pe meciurile din campionat, ?i vedem ce mai putem �cerca �
retur. Am luat un gol din faz? fix?, unul dintr-o deviere norocoas? ?i noi n-am marcat din 3-4
metri. Petrolul e cea mai � form? echip? dintre cele patru semifinaliste. Dar cred c? diferen?a e
prea mare fa?? de ce a fost pe teren. Obiectivul Cupa Rom�iei s-a �dep?rtat de noi ?i ne
ax?m pe campionat."</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Cosmin Contra
(antrenor Petrolul):</strong> <em>"Cred c? nu sunt la nivelul domnului Grigora?, dar nu l-am
jignit cu nimic. I-am spus pur ?i simplu c? l-a certat � toat? prima repriz? pe arbitrul de rezerv?.
A �cercat sa spun? c? Hamza, venit la margine, nu a primit acceptul de a reveni pe teren. I-am
zis sa mai tac? ?i am dus degetul la gur?. �i pare r?u c? am f?cut lucrul ?sta. E un antrenor
care a demonstrat c? e peste mine. Dac? eu l-am respectat ?i � respect � continuare, s? m?
respecte ?i d�sul. Am �cercat s? discut la pauz?, dar m-a primit secundul, s? �i spun? s? tac
din gur?, c? m? bate. Din punctul meu de vedere, e un incident uitat. Mi-am cerut scuze pentru
gestul f?cut. Nu � voi suna, fiindc? nu am de ce, nu a fost un incident dup? care s? fie nevoie
s? � sun. Mie nu �i e fric? de chestii din astea. Nu suntem favori?i la c�tigarea Cupei, am luat
o op?iune serioas? pentru accederea � final?. Singurul meu g�d este s? ne revenim at� fizic,
c� ?i psihic, s? treac? entuziasmul rezultatului ob?inut ast?zi. �i doresc ca luni s? facem un
spectacol cu Steaua, probabil echipa campioana ?i sper s? d?m o replic? bun?. Nu am nicio
preferin?? pentru final?, trebuie s? trat?m la fel de serios returul ?i g�dul trebuie s? ne stea
doar la meciul retur cu O?elul.din Cupa Rom�iei. Eu am venit �tr-un moment destul de greu,
unde nu puteam s? schimb foarte multe, am avut probleme � preg?tire. �c? nu ne exprim?m la
100% din capacitate pe toata durata meciurilor, avem gre?eli, dar lucr?m pe tema asta.
Pierdem u?or mingea ?i l?s?m adversarii s? vin? peste noi. Sper ca b?ie?ii s? �?eleag? c? nu
au realizat �c? nimic. Pentru mine, � scurta mea carier? de antrenor, ar fi fantastic s? c�tig
Cupa Rom�iei. Echipa cre?te de la meci la meci, trebuie s? ne lupt?m p�? la cap?t ?i sper s?
facem fericit un ora? �treg."</em></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Lauren?iu
Iorga:</strong> <em>"Golul din minutul 3 ne-a turnat plumb � ghete. Din p?cate, n-am reu?it
s? ne revenim ?i a?i v?zut cum s-a terminat. Cupa Rom�iei e competi?ia surprizelor ?i orice se
poate �t�pla. Nu ?tiu dac? sunt favori?i s? c�tige trofeul, pentru c? mai au un meci cu noi p�?
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� final? ?i sper c? vom putea s? facem un meci mai bun la Ploie?ti."</em></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Yamissi Manasse (juc?tor Petrolul):</strong> <em>�Am
f?cut un meci bun. Prima repriz? a fost foarte dificil?, am marcat repede, apoi ne-am ap?rat
mult, am �cercat s? nu primim gol ?i am reu?it. � a doua repriz? a fost mai u?or. Ar fi primul
trofeu pentru �treaga echip?. Vrem s? ajungem � final?. Va fi prima final? din via?a mea ?i
sper s? o c�tig?m. Nu ?tiu dac? suntem favori?i la Cup?. Astra ?i CFR sunt dou? echipe bune.
Noi vrem s? cucerim Cupa, vom vedea."</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Ovidiu Hoban (juc?tor Petrolul):</strong> <em>"Avem o ?ans? mare s? ne
calific?m, dar vom trata returul cu aceea?i seriozitate. Am venit s? facem un joc bun, ne doream
s? c�tig?m, la o asemenea diferen?? nu m? a?teptam, dar cel mai important e c? am c�tigat.
Important e s? ajungem noi � final?, nu conteaz? cu cine juc?m � final?. Dac? vom c�tiga
Cupa este un vis pentru Petrolul, pentru noi juc?torii, sunt mul?i care nu au niciun trofeu �
via?a lor, ar fi ceva nemaipoment. Suporterii sunt minuna?i, le mul?umim c? ne sus?in � toate
deplas?rile, sper s? fie la fel ?i � meciurile viitoare. Pot s? spun c? ?i ei au un mare merit
pentru rezultatele noastre bune."</em></p>
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