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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/vlad_rapisca_alexandru.jpg" alt="Vlad Alexandru Rapisca - administrator
special Otelul" width="430" />Administratorul special Vlad Alexandru R?pi?c? a comentat
problema arbitrajelor de care a avut parte O?elul � ultima vreme. Oficialul g?l??ean este
siderat de felul � care adversarele o?elarilor primesc cadouri de la centrali. El a explicat c?
Zaharia are cariera � pericol din cauza unei noi accident?ri, la o faz? la care nu a primit nici
fault, de?i fusese atacat din spate!</p>      <p style="text-align: justify;">R?pi?c? s-a s?turat de
b?taia de joc la adresa clubului ro?-alb-albastru ?i amenin?? c? s-ar putea ajunge la scoaterea
echipei de pe teren, dac? astfel de presta?ii jenante ale arbitrilor se vor mai repeta vreodat?.
Administarorul special a amintit ?i de declara?ia fostului mare arbitru Nicolae Rainea care a
afirmat c? ar putea renun?a la titlul onorific de pre?edinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor din
cauza arbitrajelor pe fa?? �potriva O?elului.<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Vlad Alexandru R?pi?c?</strong>: <em>��cerc?m s? tragem un semnal de
alarm? vizavi de anumite arbitraje care din punctul nostru de vedere sunt � defavoarea
noastr?. Asta nu �seamn? c? trebuie absolvite gre?elile juc?torilor no?tri, dar e foarte greu
pentru antrenorul Selymes � condi?iile � care juc?m � 10 oameni aproape un meci �treg, cum
a fost � ultimele dou? etape. Mai mult, Zaharia a fost accidentat grav, f?r? s? fie luate m?suri.
A? dori s? fim sus?inu?i � acest demers al nostru! Dac? e s? pierdem, s? pierdem pe gre?elile
noastre, nu pe ale arbitrilor. Au fost dou? cartona?e galbene foarte u?or acordate lui Tavares cu
Steaua dup? nici 20 de minute de joc, iar la Viitorul eliminare la un corner. N-am mai v?zut
nic?ieri a?a ceva, mingea nici m?car nu era � joc. Aceste confrunt?ri fizice la loviturile de col?,
� orice campionat, sunt oprite �ainte de executare, nu penalty ?i eliminare cum s-a �t�plat la
noi. Plus galben pentru Emil Jula care doar � aten?ionase pe arbitru c? mingea nici m?car nu
fusese repus? � joc. � minutul 70 a fost fault din spate la Zaharia, nici m?car lovitur? liber? nu
a dat, iar acum un juc?tor de baz? pentru noi este suspect de ruptur? de ligamente. Nu ne
intereseaz? deleg?rile, vrem doar arbitraje corecte. Avem nevoie de agresivitate � joc acum,
dar cu elimin?ri de genul ?sta e greu s? mai mobilizezi echipa. Nici fotbali?tii nu mai �?eleg
nimic! Poate vom ajunge s? scoatem ?i echipa de pe teren, dac? e necesar s? tragem un
semnal de alarm?. Nu ne ascundem � spatele gre?elilor de arbitraj, dar trebuie s? fim l?sa?i s?
juc?m pentru a ne schimba pozi?ia din clasament. Am v?zut c? ?i Nicolae Rainea a ie?it �
pres? ?i a declarat c? nu a mai v?zut a?a ceva. Domnul Rainea chiar are o pozi?ie avizat? �
acest caz. Dac? vom fi fura?i � continuare, vom lua m?suri. N-au voie s? gre?easc? inten?ionat
�potriva noastr?. E b?taie de joc la adresa clubului ?i la adresa noastr?. E o ru?ine ce se
�t�pl?! Nu s-a dat nici fault la Zaharia, iar b?iatul are cariera � pericol acum.�</em></p>
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