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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Aceasta faza
s-a petrecut sub ochii lui Iulian Dima (captura digisport.ro)" src="images/front/cooper_pintilii.jpg"
height="250" width="430" />O?elul a terminat la egalitate partida cu Steaua, scor 1-1,
ro?-alb-alba?trii fiind eroii no?tri dup? un meci � care au reu?it s? nu p?r?seasc? terenul
�vin?i, de?i au fost jefui?i ca � codru. Vremurile de demult � care echipa bucure?tean? venea
la Gala?i cu tot cu arbitrii au revenit � Liga 1, de?i ne afl?m � secolul 21! ?i nu, acum nu
trebuie s? t?cem, ci e momentul s? demonstr?m ?i s? ar?t?m tuturor furtul de asear? pentru ca
aceste lucruri s? ia odat? pentru totdeauna sf�?it.</p>      <p style="text-align: justify;">� ciuda
unui plasament foarte bun, fiind mereu � apropierea fazelor periculoase sau care au decis
soarta meciului, arbitrul Iulian Dima a fost actorul principal al disputei de duminic? sear?, el
dezavantaj�d f??i? O?elul la toate fazele litigioase ale partidei. <br />Cascada de gre?eli
pro-Steaua a �ceput � minutul 6 c�d, dup? o centrare a lui Henrique, mingea love?te, pe r�d,
m�nile lui Gardo?, Varela ?i Szukala, �s? arbitrul �t�nirii nu dicteaz? nimic(!?) � ciuda
reprizei de volei autentic din careul Stelei. <br />� minutul 11 arbitrul nu-i acord? cartona?
galben lui Piovaccari la un atac periculos, iar acest lucru va continua p�? la final, steli?tii
neprimind niciun avertisment tot meciul(!?), de?i au avut foarte multe intr?ri dure! <br />�
minutul 24, centralul Dima acord? doar lovitur? liber? la o talp? din spate inten?ionat?� a lui
Pintilii asupra lui Cooper ?i nu elimin? juc?torul Stelei pentru comportare violent?. Acela?i Pintilii
scap? neavertizat (nici m?car verbal) ?i � minutul 45+1�, atunci c�d opre?te prin fault un atac
promi??tor al forma?iei noastre. <br />Centralul � acord? �s? lui Cooper cartona? galben
pentru proteste(min. 33), pentru a st�ni frica � reac?iile viitoare ale fotbalistului nostru. Tot
Dima �i definitiveaz? opera ?i dicteaz? o lovitur? liber? de la marginea suprafe?ei de pedeaps?
pentru oaspe?i, la un fault inexistent al lui Giurgiu la Chipciu. � urma relu?rii jocului Steaua
�scrie golul de 0-1... Mai t�ziu centralul nu vede o �pingere � s?ritur? asupra lui Giurgiu, faz?
� care Chipciu scap? � pozi?ie unu la unu cu Br?ne?, dar rateaz?, probabil spre exasperarea
lui Dima. <br />Centralul continu? � aceea?i manier? ?i � repriza secund?, semn c? nu-?i d?
seama c? erorile comise au fost v?zute ?i �?elese de toat? lumea, chiar ?i de c?tre
Reghecampf, care � schimb? la pauz? pe Pintilii, p�? ?i banca tehnic? a oaspe?ilor realiz�d
c? fotbalistul lor trebuia eliminat, fiind un pericol pe terenul de joc.<br />� minutul 83,
P�vulescu intervine corect asupra lui Marquinhos, Dima pare hot?r� s? dicteze penalty pentru
O?elul, �s? asistentul Miclos Nagy vede mai bine ?i � indic? centralului. <br />A mai fost un
hen? neacordat la Varela, iar finalul este ?i mai amuzant (pentru privitorii din afar?) cu deciziile
centralului ?i asistentului dinspre tribuna a II-a lovindu-se cap � cap la un simplu aut la care
Dima arat? pentru Steaua, Stoianov pentru O?elul, centralul se r?zg�de?te ?i acord? ?i el
aruncare de la margine pentru echipa noastr?, dar steli?tii repun mingea � joc ?i arbitrul se
face c? plou?. Aceast? ultim? faz? a demonstrat cum nu se poate mai clar c? CCA ?i-a b?tut
joc de O?elul prin aceast? delegare, Iulian Dima nefiind bun pentru niciuna din primele 5 ligi ale
Rom�iei. <br />Dup? meci, surpriz? (sau nu prea), fostul ?ef al Comisiei Centrale a Arbitrilor,
Ion Cr?ciunescu, arunc? bomba. Nu numai c? Iulian Dima este din Bucure?ti, la fel ca echipa
oaspete de ieri, dar are leg?turi de rudenie cu un om din conducerea Stelei. La scurt timp totul
devine limpede: so?ia lui Dima e rud? cu Marius Ianuli, zis Mache, team-manager la Steaua.
<br />Acest om ne-a arbitrat pe noi asear?, iar o asemenea japc? trebuie scoas? la iveal?
pentru a nu se repeta niciodat?!</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Ion
Cr?ciunescu</strong>: <em>"Mi se pare inadmisibil ca la un asemenea meci s? fie delegat un
arbitru care are o rud? la unul dintre cluburile implicate. Nu ?tiu... ?i eu am mai f?cut gre?eli �
privin?a deleg?rilor, dar chiar a?a? De ce e pus s? arbitreze Balaj un meci precum Pandurii� cu
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Universitatea Cluj, iar Tudor s? conduc? un joc Petrolul-Corona, iar la Gala?i e trimis Iulian
Dima!?�</em><br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis
R?ducan:</strong> <em>"Am ?tiut de rela?ia de rudenie a lui Iulian Dima cu so?ia lui Marius
Ianuli. Au trecut �s? vremurile � care ne legam de astfel de lucruri. Nu m? intereseaz? lucrurile
astea at� timp c� se arbitreaz? corect. Era nevoie de o brigad? cu experien??. Cred c? a fost
nefericit? aceast? alegerea a arbitrului, cred c? este normal s? ridic?m vocea."</em></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Alexandru Deaconu (?ef CCA):</strong><em> "Dup? ce s-a
�t�plat, ce putem s? mai spunem? Dac? avea o performan?? bun? nu mai existau aceste
specula?ii. E al treilea meci al Stelei pe care � arbitreaz?. La primul meci al Stelei pe care l-a
arbitrat, cel cu U Cluj, nu a fost delegat de mine, ci de comisia condus? de Ion Craciunescu.
Comisia nu are cuno?tin?? c? arbitrul Dima are vreo rela?ie de rudenie cu cineva de la Steaua.
Fiecare arbitru are o fi?? individual?, � care trebuie s? men?ioneze dac? exist? conflicte de
interese. � fi?a lui Dima nu apare nicio astfel de men?iune. A?tept?m raportul de observare de
la meci, vom analiza imaginile ?i vom lua mai multe decizii � aceast? pauz?. Nu comentez
fazele cu privire la joc."</em></p>
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