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Lupescu, oficial UEFA

Dupã ºase ani de activitate, Ionuþ Lupescu
s-a retras din funcþia de director general al
Federaþiei Române de Fotbal, precizând cã

a acceptat o ofertã de a lucra în structura
UEFA.”Am mai zis cã nu am venit aici sã
ies la pensie ºi cred cã am reuºit mãcar

parþial ce mi-am propus la Federaþie”, a
spus fostul internaþional, enumerând la
capitolul realizãri faptul cã avem deja mai
mulþi reprezentanþi la FIFA ºi UEFA, ca ºi
depãºirea problemelor financiare ale FRF.
Lupescu a explicat cã a decis sã renunþe la
funcþie pentru cã preºedintele Mircea
Sandu nu mai avea încredere în el. Presa
sportivã a scris, în urmã cu douã luni, cã
Sandu l-a suspectat pe Lupescu cã ar fi
încercat sã comploteze împotriva sa, pentru
a-l împiedica sã fie reales membru în
Comitetul Executiv al UEFA.”Pot sã spun
cã am fost ºi sunt unul dintre cei mai loiali
colaboratori pe care i-a avut”, a comentat
fostul oficial FRF. Lupescu ºi-a motivat
decizia de a se retrage ºi prin faptul cã viziunea conducerii federaþiei privind dezvoltarea fotbalului românesc este puþin
diferitã faþã de a sa. FRF l-a însãrcinat pe
Mihail Marian, numit în funcþia de Director
Tehnic Naþional, cu elaborarea unei strategii în aceastã privinþã. În momentul de faþã,
echipa naþionalã a României ocupã locul 54
în clasamentul FIFA pe luna iulie, iar
adversarele din preliminariile Euro-2012
sunt poziþionate astfel: Franþa (locul 15),
Belarus (locul 41) Bosnia-Herþegovina
(locul 41), Albania (locul 57) ºi
Luxemburg (locul 128). Lider în clasamentul FIFA este în premierã Olanda, adversara României în preliminariile Cupei
Mondiale din 2014.

Rãzboi fãrã mãnuºi, în box
România risca sã nu poatã înscrie pugiliºti la Mondialele din septembrie, ca ºi la Olimpiada de anul viitor, de la Londra, dacã
preºedintele federaþiei de specialitate, Rudel Obreja, nu era
înlocuit pânã la 31 august. Aflatã în rãzboi deschis cu Obreja,
Federaþia Internaþionalã de box (AIBA) a refuzat rugãmintea
Comitetului Olimpic ºi Sportiv Român (COSR) de a nu lua nicio
decizie în aceastã privinþã pânã când Tribunalul de Arbitraj
Sportiv de la Lausanne (TAS) va judeca speþa, pe 21 septembrie.
ªi propunerea ca boxerii cu ºanse de calificare la Olimpiadã sã
concureze sub steagul olimpic al COSR ca sã evite efectul dezafilierii FRB a fost respinsã.”Cei de la AIBA au fost politicoºi, dar
clari. De la 1 septembrie FRB va fi dezafiliatã dacã nu se fac
alegeri, iar sportivii români nu vor participa la nicio competiþie
internaþionalã”, a spus Ioan Dobrescu, secretarul general al
COSR. În faþa acestei ameninþãri, Obreja a anunþat cã demisioneazã, noi alegeri la federaþie fiind programate pentru 28
octombrie. Între timp, un eventual verdict favorabil lui la TAS ar
atrage consecinþe umilitoare pentru forul mondial. În acest context
tensionat, coordonatorul lotului olimpic de box, Dorel Simion, a
simþit nevoia sã loveascã ºi el, susþinând cã þara noastrã ar putea
pierde cele douã medalii de bronz obþinute la Ankara la
Europenele din iunie, dacã AIBA aflã cã pugiliºtii români au fost
asistaþi de Valentin Vrânceanu, oficial al Federaþiei Române de
Box. În replicã, Rudel Obreja a precizat cã Vrânceanu a fost
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prezent ca antrenor, iar Dorel Simion nu are dreptul moral sã
comenteze dupã ce a lãsat lotul de izbeliºte ºi a comis repetate acte
de indisciplinã.(E.O.)

