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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/timisoara_otelul.jpg" alt="Otelul a invins Timisoara pe 5 mai prin golul marcat
de Lovin" width="430" />� dosarul 23/CR/2014 � care ACS Timi?oara contesta dreptul de joc
al fotbali?tilor Victor Astafei ?i Cristian S�ghi la meciul direct cu O?elul, Comisia de Recurs din
cadrul FRF a luat o decizie final?, resping�d recursul b?n??enilor ca nefondat, se arat? pe
site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal.</p>      <p style="text-align: justify;">Contesta?ia fusese
respins? prima oar? pe 18 iunie, g?l??enii av�d c�tig de cauz? la FRF, dar b?n??enii nu s-au
�p?cat cu g�dul Ligii a II-a nici atunci. Ei f?cuser? recurs la decizie, dar nu au avut c�tig de
cauz? nici la acest ultim apel, a?a c? O?elul va �cepe campionatul � prima lig?, � timp ce
b?n??enii vor sta cel pu?in un sezon � al doilea e?alon, acolo unde le este locul.<br />Dac?
prin absurd echipa noastr? ar fi pierdut la �masa verde�. atunci ar fi retrogradat, al?turi de FC
Bra?ov, � timp ce S?geata N?vodari ?i ACS Timi?oara s-ar fi salvat. A?adar clasamentul ar fi
putut fi dat peste cap, printr-o singur? decizie de schimbare a unui rezultat din teren. <br />Ar
mai exista posibilitatea ca timi?orenii s? se adreseze Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la
Lausanne, dar cum ?ansele de c�tig sunt practic nule de la �ceput, aceast? variant? este
pu?in probabil?. V? reamintim faptul c? cei de la Camera Na?ional? de Solu?ionare a Litigiilor
au decis c? Victor Astafei ?i Cristian S�ghi puteau evolua f?r? probleme la meciul din 5 mai,
deoarece se aflau sub contract cu echipa noastr? la data jocului. Timi?orenii au atacat decizia
cu recurs, dar ?ansele de a c�tiga meciul cu 3-0 la �masa verde� ?i de a r?m�e � prima lig?
� detrimentul O?elului practic nu existau.<br />De?i au retrogradat pe teren, de pe locul 16, la
egalitate cu penultimul loc, timi?orenii au cerut cu insisten?? Federa?iei Rom�e de Fotbal s?
retrogradeze O?elul, pentru a face loc fostei forma?ii din Reca? � Liga I din sezonul urm?tor! �
afara memoriului depus la FRF, managerul sportive al b?n??enilor, Ioan Timofte, a afirmat c?
echipa g?l??ean? trebuie trimis? � Liga a II-a, baz�du-se pe problemele cu legea pe care le
are patronul clubului de la Dun?re, Dan Grigore Adamescu.</p>
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