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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/antrenamentotelul6.jpg" alt="Otelarii au urcat in clasament in timp ce se
antrenau" height="250" width="430" />Liga Profesionist? de Fotbal a actualizat clasamentul Ligii
I, sc?z�d cele 24 de puncte de penalizare forma?iei CFR Cluj care a trecut astfel de pe locul
doi, pe ultima pozi?ie � clasament. Acest update al LPF a venit � urma faptului c? nici Comisia
de Recurs din cadrul FRF nu a dat dreptate echipei ardelene, care se mai poate adresa � acest
moment doar la TAS. O?elul a urcat astfel un loc � clasament, de pe 17 pe 16, f?r? ca m?car
s? joace � retur, f?c�d un mic pas spre salvarea de la retrogradare!</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;">V? reamintim c? Tribunalul Cluj a dispus recent �ceperea procedurii
de insolven?? a clubului CFR Cluj, iar pe l�g? aceast? decizie judiciar?, ardelenii au primit o
sanc?iune ?i pe plan sportiv, echipa feroviar? fiind depunctat? cu 24 de puncte. Dup? aceast?
depunctare, CFR a preluat statutul de "lantern? ro?ie" a Ligii 1 ?i a mai r?mas doar cu 10
puncte, fiind la o lungime � spatele Rapidului ?i la dou? puncte de O?elul, forma?ia noastr?
urc�d o pozi?ie � clasament, de pe locul 17 pe locul 16. Toate aceste trei forma?ii, foste
campioane ale Rom�iei, sunt � reorganizare judiciar?.<br />CFR mai poate face apel doar la
Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Conduc?torii clubului ardelean vor �cerca s?
dovedeasc? faptul c?, din pricina problemelor de procedur? de la Tribunalul Specializat Cluj,
insolven?a nu a fost declarat? mai repede. Datoriile clubului, �scrise � cererea de intrare �
insolven??, se ridic? la peste 90 de milioane de lei, dintre care peste 50 de milioane de lei (11,5
milioane de euro) sunt datorii c?tre stat.</p>
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