”Au fost situații când am avut doar șase mingi la antrenament!”
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Luni, 26 Mai 2014 10:07

La Lider Sportiv de la Pro FM, invitat prin intermediul telefonului, Florin Lovin a vorbit despre
situația incredibilă pentru o echipă de primă ligă, de a nu avea nici măcar mingi suficiente la
antrenamente.

Florin Lovin: ”Am terminat sezonul cu impresii pozitive, din punct de vedere sportiv, mai puțin
din punct de vedere financiar. Mă bucur că am reușit să lăsăm o impresie bună din punct de
vedere sportiv, cred că am format o echipă bună formată din antrenori-președinte-jucători și
este păcat să fim în situația urâtă în care nu se știe ce va fi sezonul viitor. Am sperat tot timpul
la salvarea de la retrogradare. În momentul în care aveam 31 de puncte, după meciul de acasă
cu Săgeata Năvodari, cei de la peluză au fost mai nervoși, am mers împreună cu mai mulți
jucători și le-am spus că le promit că nu vom retrograda! M-am bazat pe faptul că o echipă care
joacă fotbal nu are cum să nu primească ceva înapoi. Pentru mine aportul publicul a fost
decisiv, fotbalul este pentru fani. E urât să vezi meciuri cu 500 de spectatori în tribune. Cu
10.000 de spectatori în spate îți depășești limitele. În iarnă am semnat un contract de un an și
jumătate cu Oțelul, mie îmi place stabilitatea. Nu am semnale pozitive că lucrurile vor fi cum
trebuie însă. Am înțeles că sunt mulți jucători care vor pleca, la fel și domnul Lienen, omul
pentru care am venit aici. Îmi pare rău să văd că nu se doreşte continuitatea cu Lienen, nu știu
din ce motive, probabil financiare, că spotive sigur nu. Practic din lotul de 25 de jucători, dacă
întrebi pe unul dintre ei nu va ști ce va face. E o situație urâtă la o echipă profesionistă. Eu și
Narcis suntem foarte buni prieteni, îl sun des. Îmi răspunde că ce știu eu, știe și el. Am văzut că
domnul Adamescu are probleme, probabil aceste probleme îngreunează un plan pentru sezonul
viitor. Din punct de vedere financiar sunt jucători cu patru luni de restanțe. Noi, cei care am
venit în iarnă, nu suntem aşa de în urmă, am încasat un salariu. Eu personal de patru luni de
când sunt la Oțelul nu l-am văzut pe domnul Adamescu. La 16 iunie mă voi prezenta la
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antrenamente, în primul rând nu am de ales, dar în momentul în care se vor face zilele de
memoriu îl voi depune și eu. Au fost discuții cu jucătorii neplătiți, din punct de vedere personal,
partea sportivă nu are de-a face cu partera financiară. Tu, ca jucător, trebuie să te respecți, iar
când nu ai primit banii îți depui memoriu, dar când ești la antrenamnet trebuie să dai totul. Nu
trebuie să rămână toți jucătorii pentru sezonul viitor, unii pleacă la mai bine, alții la mai rău,
depinde de strategia clubului, poți să faci performanță și cu jucători de la ”Divizia B”. Important
este să ai o strategie, să fie jucătorii plătiți la timp, să ai mingi, să ai teren de antrenament. Au
fost situații când am avut șase mingi la antrenament, au fost situații incredibile!”
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