
CSU Vointa - CS Mioveni, meciul de \&quot;Adio!\&quot; al lui Pelici!
Tehnicianul care a condus de pe margine echipa sibiana in ultimele doua sezoane si de numele caruia se
leaga promovarea in Liga I, din vara anului trecut, Alexandru Pelici, a declarat, ieri, intr-o conferinta de
presa, ca jocul cu CS Mioveni, de astazi, va fi ultimul pe banca Vointei. Pelici considera ca e principalul
vinovat pentru aceasta retrogradare si spune ca regreta ca nu a luat unele decizii la timpul potrivit.
Antrenorul regreta despartirea de Sibiu si spune ca, la sfarsitul lunii iunie, va semna un nou contract,
urmand sa se casatoreasca. "Au fost momente in care trebuia sa iau unele decizii pe care nu le-am luat.
imi reprosez acest lucru. imi asum greselile, sunt primul vinovat. Vorbesc la trecut, pentru ca e o
chestiune de onoare, in momentul in care nu ai reusit ceea ce ti-ai propus, trebuie sa renunti. Cred ca este
timpul sa las locul altcuiva, pentru ca sunt sigur ca sunt destui care pot veni. Le doresc din tot sufletul sa
faca mai mult decat am reusit eu sa fac. Cand am plecat la drum, eram constient ca se poate sfarsi
oricand. Am luat unele decizii proaste si imi reprosez ca am dat sansa unor oameni sa apara intr-un
colectiv in care nu aveau ce sa caute. Am facut greseli, mi le asum. Sunt mandru de ceea ce am realizat cu
aceasta echipa. Felicit jucatorii pentru ceea ce au realizat pana la un anumit moment dat. imi mai reprosez
ca nu am luat anumite decizii cand trebuia sa le iau, sau ca am fost sfatuit sa le iau si nu le-am luat. Ma
refer la anumiti jucatori, dar nu de dat afara, ci la alte decizii. Ceea ce am de spus, o sa le spun
jucatorilor. Le-am spus intotdeauna ce am avut de spus. Nu o sa dau in jucatori indiferent de ce se va
intampla. Ei sunt actorii si, daca ei nu ar fi, eu nu as avea pe cine sa antrenez. Antrenorul Alex Pelici
pleaca acasa, urmeaza un eveniment important in viata mea si cred ca e momentul sa ma gandes si la
familia mea. Nu stiu daca voi lua o pauza, nu e vorba de nicio alta oferta, nu am vorbit cu nimeni... Am
crezut pana in ultima clipa in sansa de a juca un baraj sau de a ramane in prima liga. in prima parte a
campionatului, cred ca apararea a dus greul, datorita ei am ajuns in clasament unde am fost intre tur si
retur. Din pacate, in retur au fost mult prea multe greseli personale, prea multe gafe, care ne-au adus in
situatia asta. Au fost greseli majore, care au facut diferenta la 0-0 sau la 1-0 pentru adversar, lucruri care
s-au simtit. Nu am reusit sa fim destul de puternici mental ca sa revenim in anumite momente, nu am
reusit sa fim suficient de puternici ca sa ne impotrivim momentelor in care am fost "ajutati" sa ajungem
unde suntem. Au fost si unele decizii care ne-au dezavantajat, dar - repet - principalii vinovati suntem
noi, in frunte cu mine. imi pare rau ca plec de la Sibiu, pentru ca ce am intalnit aici, nu am intalnit
nicaieri in viata mea. Niste oameni minunati. Cu siguranta, imi doresc sa revin aici. Nu se stie niciodata.
Am avut onoarea si fericirea sa cunosc oameni minunati in Sibiu, oameni cu care voi tine legatura mereu
", a spus Pelici.
  
  Meciul dintre CSU Vointa si CS Mioveni se disputa astazi, de la ora 18.00, pe "Municipal".
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