
O?elul a r?rit str?inii

Scris de Vlad Dr?gan
Joi, 20 Iunie 2013 11:17

<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/marquinhos.jpg" alt="Otelul va avea tot mai putini fotbalisti straini"
width="430" />O?elul a �ceput sezonul 2012-2013 cu 10 str?ini � lot (Grahovac, Simaitis,
Perendija, Sipovic, Ljubinkovic, Stromajer, Viglianti, Inkango, Didi ?i Punosevac. � iarn?, Milan
Perendija a fost v�dut la Mordovia Saransk, Gabriel Viglianti s-a retras, devenind director
sportiv, Bratislav Punosevac a fost trimis ca �prumut la FCM T�gu Mure?, iar Bruce Inkango a
fost pus pe liber, datorit? accident?rilor prea dese.</p>      <p style="text-align: justify;">Tot �
pauza dintre tur ?i retur au fost adu?i brazilienii Joao Felipe Antunes ?i Marquinhos, plus
chiliano-palestinianul Daud Gazale, a?a c? echipa noastr? a �cheiat campionatul cu 9 fotbali?ti
din afara Rom�iei ?i un total de 13 pentru �treg sezonul. <br />Odat? cu �cheierea
campionatului, conducerea clubului pare c? adopt? o nou? strategie, deja renun?�du-se ?i la
al?i str?ini: lui Ljubinkovic nu i-a fost prelungit contractul, Stromajer nu a prins cantonamentul
din Poian?, � timp ce Punosevac nu a mai fost chemat la reunire, iar Gazale nu d? semne de
via??, fiind absent nemotivat din cantonament ?i fiind destul de posibil s? nu se mai �toarc?.
Astfel, � acest moment, O?elul mai are doar 6 str?ini � lot: Grahovac ?i Sipovic (ambii Bosnia
Herzegovina), Simaitis (Lituania), Antunes, Marquinhos ?i Didi (to?i din Brazilia). Astfel, dup?
mult timp, polul de putere s-a mutat din spa?iul ex-iugoslav, O?elul renun?�d la 4 juc?tori din
aceste ??ri ?i desfiin?�d �bisericu?a� format?. <br />Motivele pentru care O?elul ?i-a r?rit
str?inii sunt mai multe, dar cel mai important este acela c? din 2014-2015 FRF dore?te s?
impun? o regul? prin care echipele din Liga I s? poat? folosi doar 3 fotbali?ti extracomunitari
concomitent �tr-un meci. Mai mult, din 2015, num?rul acestora va sc?dea la doi. CFR Cluj a
atacat deja aceast? decizie la TAS ?i se judec? momentan cu Federa?ia Rom�? de Fotbal,
asupra acestei legi. <br />� acest moment, � campionatul rom�esc pot fi folosi?i cinci fotbali?ti
extracomunitari � acela?i timp pe teren. Din cei 6 str?ini ai O?elului, 5 nu fac parte din Uniunea
European?, a?a c? O?elul nu are nicio problem? cel pu?in pentru sezonul urm?tor, put�d s?-i
introduc? pe to?i � acela?i timp pe teren. � plus, av�d � vedere c? ANAF a blocat conturile
clubului este greu de crezut c? la echip? vor mai fi adu?i juc?tori str?ini prea cur�d, forma?ia
noastr? fiind nevoit? s? se bazeze pe propria peinier? deocamdat?.�����</p>
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