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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/tanase_viorel1.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Invitat la
emisiunea Divizia Local? de la Digi24 Gala?i, fostul juc?tor de legend? al O?elului, Viorel
T?nase, i-a dat dreptate team-managerului Cristi Munteanu legat de problemele cu sistemul de
play-off ?i play-out pentru� 14 echipe � Liga I, care ar trebui s��tre � vigoare din sezonul
urm?tor. Tase a explicat c? el s-a lovit deja de falimentul acestui sistem � Liga a II-a pe c�d
antrena pe SC Bac?u ?i a afirmat c? s-a luat o decizie pripit? cu retrogradarea direct? a 6
forma?ii la finalula cestui campionat.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Viorel
T?nase:</strong> <em>�Are dreptate ?i Cristi Munteanu. ?i eu zic c? s-a luat o m?sur? pripit?,
aceea de a retrograda 6 echipe. Era mai bine cu 4, o luam u?or, cu linguri?a. Era mai bine s?
retrogradeze doar 4 echipe, testai un an s? vezi cum decurge cu sistem play-off/play-out. Cristi
Munteanu are mare dreptate c�d zice de problema echipelor intrate � insolven??, pentru c?
a?a am p??it eu anul trecut, la Bac?u. A fost un an de prob? la Liga II, pentru play-off ?i
play-out. Pot s? v? spun c? erau 6 echipe � play-off, dintre care doar dou? aveau licen?a
pentru a putea promova la Liga I. Iar celelalte 4 ce f?ceau? Mai e o lupt? corect?? Puteai
promova chiar ?i de pe locul 4 sau 6, nu conta unde te clasai! ?in�d cont c? anul viitor ai 6
echipe � play-off ?i ai 3 echipe � insolven??, ce faci? Ar trebui s? joace o echip? din play-out
� cupele europene! Nu ?tiu dac? ar fi moartea fotbalului rom�esc, nu pot s? prev?d asta, dar
din punctul meu de vedere ar trebui s? se termine odat? cu insolven?ele astea �
sport.�</em></p>
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