Liga a IV-a sau Liga a V-a pentru echipa suporterilor
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La emisiunea de radio Lider Sportiv, președintele AJF Galați, Liviu Ciubotariu, a vorbit despre
condițiile pe care trebuie să le îndeplinească echipa suporterilor Oțelului pentru a activa în una
din cele două ligi județene: ”Am avut o discuție cu câțiva dintre suporteri, o parte dintre ei au
fost arbitri la noi. Primul pas ar fi să se constituie în Asociație Sportivă (A.S.) sau în Club Sportiv
(C.S.). Apoi, să depună actele la Judecătorie, să obțină o Hotărâre Judecătorească și în acel
moment se constituie ca şi Club. Se afiliază la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret sau la
Minister. Dacă e Club Sportiv (C.S.) este mai bine, pentru o eventuală promovare în Liga a III-a.

Despre eșalonul în care va activa echipa suporterilor Liviu Ciubotariu a spus: ”Cei de la
Timișoara, echipa suporterilor, au început de la Liga a VI-a, ultima ligă. La noi ultimul eșalon
este Liga a V-a. Începând din acest sezon avem o singură serie cu 16 echipe la începutul
sezonului. Până la finalul lunii august noua echipă trebuie să se afilieze la Asociația Județeană
de Fotbal Galați. O echipă nou-înființată pornește de la Liga a V-a, ăsta e ultimul eșalon la noi,
la Galați. Pentru ca echipa să activeze în Liga a IV-a este nevoie de acceptul Adunării Generale
și de locuri disponibile. Pentru Liga a V-a este necesară o singură echipă de seniori, fără
restricții. Pentru a activa în Liga a IV-a, pe lângă echipa de seniori, trebuie și o echipă de juniori
A1, sub 18 ani. La Liga a IV-a mai este nevoie și de teren omologat, bănuiesc că vor juca în
Galați. Taxa de înscriere și baremul de arbitraj sunt mai mici la Liga a V-a, decât la Liga a IV-a”
, a spus Liviu Ciubotariu
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