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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/ciubotariu_liviu_ajf.jpg" alt="Liviu Ciubotariu incadrat de Viglianti si Nicolae
Rainea" width="430" />Pre?edintele AJF Gala?i, Liviu Ciubotariu a vorbit pentru Monitorul
despre situa?ia disperat? a O?elului extrapol�d la �treg fotbalul rom�esc. El a explicat c? �
caz de retrogradare nu mai pu?in de 4 echipe care activeaz? acum � Liga I se vor desfiin?a,
O?elul fiind � cel mai mare pericol. Fostul arbitru a declarat c? e momentul ca cei de la
Consiliul Jude?ean ?i Prim?rie s? ajute fotbalul g?l??ean, mai ales c? legea le permite
acum!</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Liviu Ciubotariu:</strong> <em>�Nu
s-a votat revenirea la 18 echipe � Liga 1 la Adunarea General? a FRF, deoarece nu a figurat
un astfel de punct pe ordinea de zi. Nu a existat nicio persoan? care s? ridice o astfel de
problem?. Noi ne-am fi dorit, ca g?l??eni, s? se revin? la sistemul cu 18 echipe, pentru ca
O?elul s? aib? ?anse de supravie?uire, dar nu a fost nimic concret. Este greu de schimbat un
sistem care este votat la �ceputul anului. De exemplu, acum s-a hot?r� sistemul pentru anul
viitor ?i nu va mai fi schimbat. Va r?m�e sistemul cu 14 echipe � Liga 1. Eu cred c? este
exagerat s? retrogradeze 6 forma?ii din 18. S-a vorbit despre concentrarea valorilor, dar eu
spun c? vor r?m�e multe ora?e mari f?r? echipe pe prima scen?. Regula cu limitarea num?rului
de juc?tori str?ini este bun?, dar alta va fi problema important?. Am informa?ii certe c? 4 dintre
echipele care vor retrograda de pe prima scen? se vor desfiin?a. Asta este cel mai grav. S?
lu?m cazul O?elului. � spatele echipei de seniori se afl? Centrul de Copii ?i Juniori, care are
grupe de la 6 la 18 ani. Ce se va �t�pla cu ace?ti copii dac? se va desfiin?a clubul? Greu de
crezut c? Centrul de Copii ?i Juniori va putea supravie?ui f?r? echipa mare. CFR Cluj, Ceahl?ul
?i FC Bra?ov nu vor mai exista dac? vor retrograda. Asta este foarte grav! R?zvan Burleanu a
militat pentru o prim? lig? cu 18 echipe, dar Comitetul Executiv a votat pentru 14 echipe pe
prima scen?. Motivul trecerii la o prim? lig? cu 14 echipe este exclusiv financiar. Banii proveni?i
din drepturile TV se �part la mai pu?ine echipe ?i cluburile aflate � insolven?? sper? s? se
salveze. Cine nu rezist?, ajunge la faliment. Sunt juc?tori ?i antrenori care, � lips? de
angajamente, accept? orice li se ofer?, numai pentru a munci. Dan B?ncil?, care a fost ?i
antrenor principal la Dun?rea, a ajuns la copii ?i juniori la Foresta ?endreni, � Liga a 5-a! Exist?
�tr-adev?r Legea 69 din 2000, numit? ?i legea sportului. Au �cercat s? o modifice ?i se sper?
s? poat? fi folosit?. Trebuie ca prim?riile ?i consiliile jude?ene s? poat? sprijini cluburile � mod
legal. � acest moment, vine Curtea de Conturi ?i spune c? la Tulcea se poate, iar la Gala?i, nu.
Nu mai �?elege nimeni nimic. Federa?ia ar trebui s? fac? un regulament care s? fie valabil
peste tot. Iat?, la Tulcea, Consiliul Jude?ului sprijin? total fotbalul, iar la Gala?i Consiliul
Jude?ului nu d? niciun ban la sport, pentru c? spun persoanele care conduc institu?ia c? nu
exist? cadrul legal.�</em></p>
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