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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/tudorie_alex.jpg" alt="Tudorie in vremuri mai bune" width="430" />S-a creat
un curent negativ ?i inexplicabil, � ultima vreme, referitor la Alex Tudorie, pu?tiul din echipa
O?elului. Cu un CV impecabil, cu calit??i remarcabile ?i cu efort depus p�? la epuizare,
Tudorie a devenit un inamic fals al publicului. Oamenii din tribun? ar trebui s?-?i canalizeze
puterile c?tre orice altceva, nu pe contestarea unui atacant pe care � vor regreta nu mult prea
t�ziu de la redactarea acestui articol.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Pe Tudorie
l-am v?zut prima oar? c�d avea 15 ani ?i evolua pentru echipa de Juniori B a O?elului. La
nivelul v�stei sale era de departe cel mai bun. Oric� de pu?in te-ai fi priceput la fotbal, ai fi
observat c? era de un nivel extrem de ridicat. La meciul respectiv a marcat un singur gol, dar a
nimerit bara de �c? trei ori. Toate fazele au fost din pozi?ii delicate. � plus, a reu?it ?i o pas?
de gol, � sensul c? marcatorul a b?gat mingea � plas? din pozi?ie de singur cu poarta
goal?.<br />Tudorie a f?cut de foarte multe ori diferen?a la meciurile de juniori ale O?elului.
Acest lucru nu poate fi doar o simpl? �t�plare. A f?cut pasul la echipa de Juniori A, unde a
devenit imediat golgheter, de?i era mai mic cu un an dec� majoritatea adversarilor. A devenit
un obi?nuit al convoc?rilor la echipa na?ional?, de fiecare dat? la o categorie mai mare de
v�st?. La 16 ani a debutat la O?elul II, iar la scurt timp a devenit unul dintre golgheterii
forma?iei din liga a treia. Antrenamentele cu echipa mare au venit � mandatul lui Viorel
T?nase. � acel moment, la nici 17 ani �plini?i, Alex Tudorie f?cea parte deja lotul a cinci
echipe! Se antrena la prima echip?, juca pentru O?elul II, Juniori A ?i Juniori B, dar f?cea parte
?i din delega?iile echipei na?ionale. La Juniori B era c?pitan ?i marca meci de meci din postura
de mijloca?. Evolu?iile de la echipa na?ional? l-au adus � aten?ia celor de la AC Milan. Un
transfer ca ?i parafat a picat din cauza faptului c? la conducerea O?elului era incertitudine ?i
nimeni n-avea puterea s? r?spund? pentru o asemenea tranzac?ie. Acum e din nou � aten?ia
unor cluburi importante din Italia.<br />Revenind la zilele noastre, Tudorie a ajuns titular de
drept � echipa lui Lienen pe merit. Munce?te foarte mult ?i d? un randament ridicat la
antrenamente. Aceste aspecte aduc pe termen lung succesul. Fiecare gre?eal? din teren �
macin? ?i mai tare dac? n-are sprijinul celor din jur. Pu?tiul chiar are poten?ial! Orice om
priceput la fotbal poate confirma lucrul acesta. Poate c-o fi Lienen mai ciudat, dar T?nase ?i
Grigora? au avut aceea?i p?rere despre el. Tudorie d? totul pe teren, pentru culorile pe care le
ap?r?. A marcat cu Steaua c�d nimeni nu mai credea. La un asemenea gol se vedea calitatea.
Deci ea exist?, trebuie doar exploatat?. <br />Poate c? echipa trece printr-un moment delicat ?i
publicul n-are r?bdare. Totu?i, nici alt? alternativ? nu are. E absurd s? arunci vina pe Tudorie.
Echipa e pe locurile de retrogradare �c? de c�d era Badea antrenor, iar Alex nici nu prindea
banca. <br />A?adar, vreau s? �chei spun�d c? eu am �credere deplin? � Tudorie. Va deveni
un fotbalist de nivel �alt. A?a c? �jura?i-m? pe mine, nu pe Tudorie! Mai t�ziu o s? v? ar?t c?
a?i gre?it. <br />Prefer s?-mi afirm �crederea � valoarea lui � momentele grele, nu c�d to?i
vor alerga dup? el pentru autografe. Mi-a? fi dorit s? nu fac eu asta, ci poate cineva din
conducerea clubului. Dar �i asum eu povara. Accept toate �jur?turile destinate pentru un
juc?tor al O?elului care d? totul pentru binele clubului pe care � sus?in.</p>

 1 / 1


