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/>Clubul O?elul Gala?i � va ac?iona � judecat? pe arbitrul Marian Balaci din Drobeta Turnu
Severin, acesta fiind acuzat de oficialii echipei c? a viciat rezultatul partidei O?elul - CSMS
Ia?i!</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Vlad R?pi?c?:</strong> <em>"� vom
ac?iona � judecat? pe acest arbitru pentru viciere de rezultat. Nu �i po?i bate joc de un club,
de o echip? care �i pl?te?te baremul. Noi �i d?m bani ?i tu ne furi? Ceea ce se �t�pl? acum
cu deleg?rile este foarte grav, dac? nu avem arbitri capabili trebuie s? aducem pe al?ii, de
afar?, pentru c? unii din Rom�ia iau bani pe degeaba. Comisiile care ne judec? sunt cel pu?in
p?rtinitoare, din punctul meu de vedere. � tur ne-au pus pe butuci cu cartona?ele ro?ii, iar
acum, juc?torul nostru Altama prime?te 6 etape suspendare pentru un fault din impruden??, iar
Acsinte, de la Boto?ani, la care se vede inten?ia de fault �caseaz? doar 2 etape. �tr-o
societate normal?, dac? nu performezi, ?eful te d? afar?! E o mi?care logic? ?i normal?. Dar,
Vassaras nu are cum s? dea afar? arbitri, dac? domnia sa st? lini?tit prin Salonic. �tr-adev?r,
grecii sunt � criz?, au venit comuni?tii ?i poate nu func?ioneaz? faxul. Este o ru?ine ceea ce se
�t�pl? cu arbitrajul � Romania. Este o problem? acut? ap?rut? datorit? nepotismului ?i
nonvalorii. Unii dintre cei pu?i s? evalueze arbitrii � momentul de fa?? este clar c? nu se pricep.
Sunt curios ce a scris observatorul � foaie ?i c� va fi suspendat acest individ care ne-a furat
din cas? 2 puncte?! � dai galben lui Tavares pentru simulare, iar juc?torul are ran? pe picior, �
dai galben lui Cernat pentru simulare la un fault clar ?i nu dai penalty la Tudorie. Juc?torii
adver?i erau proteja?i ca ni?te bibelouri. Este clar inten?ie de furt! S? nu uit?m c? suntem �
insolven?? ?i nu ai dreptul s? te joci cu deciziile c�d este vorba de destinele a 100 de oameni
care lucreaz? la clubul nostru. Acest personaj va fi ac?ionat � justi?ie, voi consulta avoca?ii ?i
� zilele urm?toare vom reveni cu detalii.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Lucian Ionescu</strong>: <em>�Acest a?a-zis cavaler al tristului fluier poate
fi acuzat de viciere de rezultat. Omul care poart? numele unui mare fotbalist rom� a avut o
manier? de a arbitra �tr-o singur? direc?ie vizibil? din �altul nocturnei. ?mechere?te, a judecat
absolut toate duelurile doar � favoarea adversarilor no?tri. � compensa?ie, O?elul a primit c�e
o lovitur? liber? doar prin preajma propriului careu. � minutul 35 a fost penalty clar la Tudorie
(fotografiile ata?ate sunt c� se poate de elocvente) ?i implicit eliminare, dar s-a fluierat
simulare. � minutul 49, Tavares a primit galben pentru simulare, dup? un contact. Tot simulare
a dictat la o faz? petrecut? la marginea careului, atunci c�d Florin Cernat, fotbalist cu multe
meciuri � Liga Campionilor, a fost faultat clar � pozi?ie de a marca. �seamn? c? noi avem o
echip? de actori de Oscar, sau arbitrul este �tr-adev?r dubios!�</em></p>
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