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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/frf_lpf.jpg" alt="LPF vs FRF" width="430" />Dup? cum ?ti?i, anul acesta ar
trebui s? retrogradeze 6 echipe pentru a face loc din sezonul viitor unui sistem cu doar 14
forma?ii � prima divizie din Rom�ia, care s? cuprind? play-off ?i play-out. Dac? fosta
conducere, cu Lucian Ciofoaia ?i Narcis R?ducan la butoane, a votat � favoarea acestui
sistem, oficialii g?l??eni veni?i dup? aceea s-au declarat �potriva acestei schimb?ri drastice,
Cristi Munteanu fiind cel mai vocal, declar�d chiar c? s-ar putea ajunge la distrugerea fotbalului
rom�esc, iar ora?e mari precum Gala?i, Cluj, Ia?i sau Bra?ov ar putea r?m�e f?r?
reprezentante � primul e?alon.</p>      <p style="text-align: justify;">Tot � sprijinul afirma?iilor
sale, team-managerul de la O?elul a adus ?i faptul c? vor retrograda multe echipe care au
suporteri, acestea urm�d a fi �locuite de comune care nu pot strange oameni � tribune. � plus
s-a dat exemplul negativ al echipelor aflate � insolven??, care nu pot participa � cupele
europene, Rom�ia put�d ajunge � situa?ii ciudate, trimi?�d echipe din play-out-ul pentru
retrogradare � competi?iile UEFA! Din motivele expuse mai sus, oficialii O?elului au luat
leg?tura ?i cu al?i conduc?tori ai echipelor din Liga I, pentru a �cerca s? schimbe sistemul,
chiar dac? acesta a fost anun?at de la �ceputul sezonului � curs. Se pare c? planul acesta a
prins oarece contur ?i ar urma s? fie discutat la o Adunare General? a FRF, deoarece Liga
Profesionist? de Fotbal, sus?in?toarea sistemului cu 14 echipe, s-a inflamat cumplit,
amenin?�d pe toat? lumea cu judecata!�� �<br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Justin ?tefan (secretar general LPF)</strong>:<em>
"Modificarea formulei de desf??urare a Campionatului Na?ional Liga 1 pentru sezonul
2015-2016 prin cre?terea num?rului de echipe participante de la 14 la 16 sau la 18, contravine,
� mod flagrant, principiului meritului sportiv ?i regulilor de promovocare-retrogradare care au
fost stabilite deja de Comitetul Executiv al FRF la �ceputul sezonului 2014-2015. � situa?ia �
care modificarea de desf??urare a Ligii 1 se va decide de un organism necompetent, respectiv
Adunarea General? a FRF, vor fi disponibile urm?toarele ac?iuni: formularea unor pl�geri
penale pentru abuz � serviciu, sanc?ionate cu �chisoare de la 2 la 7 ani �potriva tuturor celor
care vor vota introducerea unei astfel de chestiuni pe ordinea de zi, respectiv pentru
modificarea formulei de desf??urare. Formularea unor ac?iuni privind angajarea r?spunderii
civile a persoanelor care vor vota pentru modificare, respectiv obligarea lor la repararea
prejudiciului creat LPF ?i cluburilor din Liga 1 prin �treruperea contractului de valorificare a
drepturilor de difuzare � valoare de 142.500.000 euro!"</em><br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Cristi Muntesanu</strong>: �<em>�Cu sistemul
play-off/play-out, � care 6 echipe vor juca � play-off, risc?m s? ne facem de r�ul lumii. Or s?
joace � cupele europene echipele din play-out! Nu �i va mai avea rostul clasamentul o
asemenea gre?eal? trebuie �dreptat?. pre?edintele Burleanu ?i pre?edintele Iorgulescu vor
trebui s? �?eleag? c? putem asista la moartea fotbalului rom�esc, dac? retrogradeaz? ?ase
echipe. G�di?i-v? c? echipele aflate � insolven?? au ?anse s? se desfiin?eze. Vom asista la o
tragedie � fotbal din punctul meu de vedere. Este ?i interesul nostru s? ne g�dim c? ora?e
mari vor pierde echipe, Gala?iul va pierde O?elul, Clujul r?m�e f?r? dou? echipe, U ?i CFR,
Piatra Neam?, Bra?ov, Rapid, echipe cu mare greutate � Liga I care fac audien?? nu vor mai fi
� Liga I, iar � schimb promoveaz? Volutariul ?i T?rlungeniul, nu am nimic cu oamenii de acolo.
Nu po?i s? schimbi de la 18 echipe la 14, dispar multe echipe.�</em></p>
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