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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="FOTO
Marian Brailescu" src="images/front/cristii_munteanu.jpg" height="250" width="430" />Actuala
conducere a O?elului face front comun cu mai multe echipe din Liga I, care au cerut ca sistemul
competi?ional g�dit pentru acest sezon s? fie schimbat. Mai exact oficialii o?elari ?i-ar dori ca
din Liga I s? retrogradeze doar 4 echipe, cum a fost ?i p�? acum, iar la final s? se ajung? la un
num?r de 16 forma?ii.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Cererea conducerii este una
normal?, � condi?iile � care Cristi Munteanu sau Ovidiu Burc? nu au avut un cuv�t de spus la
votul de dinaintea sezonului, atunci c�d � mod bizar, tandemul R?ducan-Ciofoaia a luat
decizia inexplicabil? de a fi de acord cu retrogradarea a nu mai pu?in de 6 echipe la finalul
acestui campionat. <br />Revenind la prezent, mai multe cluburi, printre care ?i O?elul, au cerut
Ligii Profesioniste de Fotbal s? revin? la vechiul format, iar team managerul Cristi Munteanu a
precizat c? dac? se va ajunge iar la vot, atunci O?elul va alege un campionat cu 16 echipe,
adic?� 4 retrogradate � acest sezon ?i cele dou? care vor urca din e?alonul secund. <br />Cu
toate acestea, LPF a anun?at printr-un comunicat c? nu vrea s? renun?e sub nicio form? la
decizia luat? � var?. <br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Cristi
Munteanu:</strong> <em>�Vom vota ca s? retrogradeze numai patru echipe la finalul
actualului sezon. Pozi?ia noastr? este c? Rom�ia, fiind o ?ar? mare, cu 20 de milioane de
locuitori, are totu?i nevoie de o prim? lig? mai consistent?. Credem c? sistemul cu 16 echipe �
Liga 1 este cel mai bun.�</em> <br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Pasaje din comunicatul LPF</strong>: <em>�Conducerea Ligii Profesioniste
de Fotbal ?i-a f?cut un crez din schimbarea � bine a Campionatului Na?ional Liga I. Afl?m �s?
cu mult? surprindere c? nu to?i oamenii implica?i � fotbalul profesionist au �?eles de ce sunt
necesare aceste schimb?ri. Am primit semnale c? unii �cearc? s? agite lumea fotbalului
�potriva tocmai acestor idei de schimbare a sistemului ?i a mentalit??ii la care noi ?inem at�
de mult! � plus, fo?ti �al?i func?ionari, at� din FRF, c� ?i din LPF, s-au gr?bit s? consilieze
cluburi din Liga I � acest scop. Concret, decizia retrogadarii a ?ase echipe la sf�?itul acestei
edi?ii de campionat este atacat? cu argumente lipsite de onestitate ?i, din p?cate, de logic?.
Antrenori, care nu au fost capabili s? ob?in? performan?e indiferent de clubul la care au activat,
au �ceput s? se pronun?e public �potriva deciziei pe care chiar conduc?torii lor au votat-o �
Adunarea General? a LPF. Se for?eaz? � aceste zile revenirea la vechiul sistem
competi?ional, dovedindu-se astfel c? nu s-a �?eles � unele cluburi, e drept, foarte pu?ine, c?
o competi?ie � care sunt angrenate mai multe echipe � lupta pentru evitarea retrograd?rii d?
na?tere unor meciuri cu miz? mai mare ?i, implicit, interes crescut din partea publicului. Aceast?
for?are este �ainte de toate lipsit? de fundament legal. Regulamentar, nu se mai putea
schimba un sistem competi?ional � chiar timpul desf??ur?rii acestuia, mai mult orice schimbare
trebuie comunicat? cu cel pu?in un an �aintea producerii ei. Aceasta a fost ?i g�direa
partenerului media al LPF, Intel Sky Broadcast, care a cerut s? se stipuleze � contractul prin
care a achizi?ionat drepturile TV pentru o perioad? de cinci ani desf??urarea unei competi?ii �
sistem play-off / play-out cu mai pu?ine echipe � Liga I, respectiv reducerea num?rului acestora
de la 18 la 14. Cu at� mai regretabil? este atitudinea unor cluburi din partea de jos a
clasamentului, cu c� � beneficiul lor s-a modificat grila drepturilor TV, sacrific�du-se �
favoarea lor partenerele de competi?ie mai valoroase din punct de vedere sportiv. Pre?edintele
Ligii Profesioniste de Fotbal din Rom�ia nu poate, � aceste condi?ii, s? mearg? � fa?a
Comitetului Executiv al FRF cu o propunere de revenire la vechiul sistem competi?ional pentru
c? s-ar decredibiliza � fa?a acestui for ?i al oamenilor care i-au acordat �crederea. Pozi?ia
pre?edintelui este � aceste condi?ii una corect?, acesta asum�du-?i chiar riscul de a fi demis
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de c?tre cei care l-au ales. Pre?edintele LPF nu poate accepta astfel de
compromisuri.�</em></p>
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