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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/stadionul_otelul.jpg" alt="Alunecarea spre Liga II-a este de neoprit se pare.
Ce se va intampla insa dupa aceea?" width="430" />Cristi Munteanu ?i Vlad R?pi?c? au
declarat de mai multe ori � ultima vreme c? vor �cerca s? convoace o Adunare General? cu
acordul cluburilor din Liga 1 pentru a schimba sistemul propus pentru la anul. Cei din
conducerea O?elului �i doreau o formul? � care s? nu mai retrogradeze 6 echipe �c? din
acest sezon, pentru ca echipa noastr? s? p?streze mici ?anse de a se mai salva.</p>      <p
style="text-align: justify;">Din p?cate, la Adunarea General? a Federa?iei Rom�e de Fotbal
totul s-a transformat dintr-o revolu?ie, �tr-o furtun? �tr-un pahar cu ap?... Cluburile din Liga 1
au t?cut m�c ?i nu au scos niciun cuv�t legat de schimbarea sistemului cu play-off ?i play-out
prefa?at pentru la anul. De altfel, acest punct nici nu era trecut pe ordinea de zi. Cum, f?r? o
schimbare, O?elul nu mai dec� ?anse teoretice de a se salva, toat? suflarea o?elar? se
�treab? ce se va �t�pla cu echipa noastr? din var?. ?i credem c? merit?m un r?spuns...<br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Liviu Ciubotariu (pre?edinte
AJF Gala?i)</strong>: <em>�Adunarea General? a Federa?iei Rom�e de Fotbal s-a
desf??urat normal. Nu s-a pomenit nimic despre revenirea la sistemul cu 18 echipe din simplul
motiv c? acest punct nu figura pe ordinea de zi. Adunarea a reprezentat de fapt ceea ce s-a
petrecut anul trecut. A fost o dare de seam? cu privire la bilan?ul pe anul � care a venit la
conducerea Federa?iei echipa condus? de R?zvan Burleanu. S-a pomenit ?i despre obiectivele
Federa?iei pentru 2015, dar nu s-a pomenit niciun cuv�t despre Liga 1 ?i sistemul
competi?ional. A fost o Adunare General? chiar lini?tit?."</em><br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Cristi Munteanu (saptamana trecuta):</strong> <em>�Am
vorbit deja cu opt conduc?tori de club din Liga I, inten?ion?m s? adun?m dou? treimi din
echipele de Liga I ?i s? convoc?m Adunarea General? a Ligii Profesioniste de Fotbal pentru a
propune ca � Liga I s? r?m�? 18 echipe sau s? se reduc? doar la 16. Moare fotbalul, g�di?i-v?
s? dispar? de pe harta fotbalului din Rom�ia sau s? joace � Liga a II-a echipe precum: O?elul,
FC Bra?ov, Gaz Metan Media?, Rapid Bucure?ti, U Cluj-Napoca sau CFR Cluj-Napoca.
�cerc?m s? �toarcem acea gre?eal?. Am vorbit cu mai mul?i conduc?tori din Liga I care sunt
de acord s? convoc?m Adunarea General? a LPF ?i s? propunem s? r?m�? 18 echipe � Liga I
sau s? se reduc? la 16. Este prea mult s? retrogradeze 6 echipe. G�di?i-v? c? din sezonul
viitor � Liga I nu vor mai evolua echipe precum O?elul, Rapid, FC Bra?ov, U Cluj sau CFR Cluj,
cine se mai uit? la meciuri? Se vor mai pl?ti sumele astea mari pentru Liga I dac? dispar
echipele de tradi?ie? LPF a f?cut o mare gre?eal?, � acest moment putem asista la distrugerea
fotbalului din Rom�ia. Noi am luat atitudine, am vorbit cu mai mul?i pre?edin?i din Liga I, toat?
lumea a �?eles, trebuie s?-i facem s? �?eleag? ?i pe pre?edintele Burleanu ?i pre?edintele
Iorgulescu, ca � Liga I s? r?m�? 18 echipe. Cu banii din drepturile TV duci campionatul f?r?
probleme.�</em><br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Vlad
Rapi?c? (saptamana trecuta):</strong> <em>�Cu tot respectul pentru Gino Iorgulescu ?i Justin
?tefan care ne-au sprijinit de fiecare dat? c�d am avut nevoie, dar trebuie s? �?eleag? faptul
c? e nevoie de o asemenea schimbare pentru ca fotbalul s? nu intre � faliment. Eu am s? merg
la Adunarea General? ?i m? voi consulta ?i cu ceilal?i pre?edin?i de cluburi. Dar v? spun �c?
de pe acum c? suntem pentru p?strarea unui campionat cu 18 echipe, din care s? retrogradeze
doar dou? forma?ii. ?i s? se p?streze forma de organizare actual?, adic? f?r? play-out ?i
play-off. Aceste modific?ri s? fie acceptate �cep�d cu sezonul urm?tor, 2015-2016. Altfel,
fotbalul va fi � faliment ?i o s? vede?i c? vom avea 11 echipe � insolven??, nu 7 ca acum. Am
v?zut punctul de vedere juridic al lui Justin ?tefan. E un b?iat de?tept, dar aici, eu cred c? s-a
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cam pripit. S? nu uit?m c? Liga are un acord cu FRF care se �noie?te de la an la
an.�</em></p>
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