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Rapidul nu mai
opreşte
în gara
Ligii I
Tribunalul Bucureşti a decis
ca termen pentru confirmarea
planului de reorganizare a SC FC
Rapid SA data de 13 septembrie,
în cadrul dosarului de insolvenţă
al societăţii care administrază
gruparea giuleşteană de fotbal.

„S

unt nu dezamăgit, sunt
dărâmat de această
decizie”, a declarat
finanţatorul George Copos, căruia
suporterii furioşi i-au cântat în faţa
ÎCCJ, la ultimul termen din Dosarul
Transferurilor:”George Copos/A
dat cu Rapid pe jos/Iar noi te vom
blestema/Să te duci la Rahova”.
Afaceristul a adăugat că împreună
cu firmele sale a renunţat la peste
23 de milioane de euro pentru a
salva clubul, băgându-l în insolvenţă,
iar acum membrii Sistemului
Naţional de Licenţiere îşi bat joc
de Rapid. Instanţa de fond şi mai
apoi Comisia de Apel a Sistemului
Naţional de licenţiere din cadrul
Federaţiei Române de Fotbal au
respins dosarul FC Rapid privind
acordarea licenţei pentru ediţia
2013-2014 a Ligii I. Motivul a fost
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legat de neconfirmarea planului de
reorganizarea de către tribunal până
la data analizei cererii de acordare a
licenţei. Conform regulamentului,
după data de 10 mai, cluburile care
nu au primit licenţă la instanţele de
pe plan naţional pot ataca decizia
la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de
la Lausanne (TAS), care trebuie să
se pronunţe până în 31 mai, când
se încheie procedura de licenţiere.
Copos afirmase că FC Rapid va
ataca la TAS decizia de neacordare
a licenţei. În urma amânării
confirmării planului de reorganizare,
este posibil ca gruparea giuleştană
să nu se mai adreseze TAS, ţinând

cont că instanţa de la Lausanne
nu mai poate să analizez plângerea
rapidiştilor până la data limită de 31
mai. SC FC Rapid SA are de achitat
datorii în valoare de 148.029.085 lei
(aproximativ 34 milioane de euro),
conform tabelului preliminar de
creanţe admis de adminstratorul
judiciar în dosarul de insolvenţă.
La masa credală au fost înscrişi
163 de creditori care au solicitat
creanţe în valoare de 210.838.992
lei (aproximativ 48 de milioane de
euro), însă administratorul judiciar
a admis doar 148 de milioane de lei.
Preşedintele LPF, Dumitru Dra
gomir, a declarat că din sezonul viitor

criteriile pentru obţinerea licenţei
de Liga I pot deveni mai uşoare
numai dacă Federaţia Română de
Fotbal doreşte, precizând că actualul
sistem este unul de „o duritate
extraordinară”.”Aşa cum s-a putut la
Liga a II-a să se anuleze licenţierea,
pentru că altfel nu rămâneau
nici şapte echipe, aşa se pot face
compromisuri şi pentru Liga I. Asta
cred eu”, a spus Dragomir. Oficialul
LPF a precizat totuşi că Adunarea
Generală a FRF din 1 iunie nu poate
schimba decizia Sistemului Naţional
de Licenţiere în cazul cluburilor
Rapid şi Universitatea Cluj.”Se putea
doar dacă din timp se anulau clauzele
licenţierii dintre România şi Elveţia,
respectiv federaţia şi UEFA”, a spus
Dragomir. El speră că Tribunalul
de Arbitraj Sportiv de la Lausanne
va da câştig de cauză cluburilor
sancţionate pentru ca acestea să
evolueze şi în sezonul următor în
Liga I. În opinia sa, ediţia 2013-2014
a Ligii I se va desfăşura în sistem de
campionat normal dacă în sezonul
următor vor rămâne 16 echipe şi
în sistem cu play-off dacă vor fi 14
formaţii sau mai puţine.

