SPORT

Steaua, cu Valiza la uşa UEFA

Raul Rusescu (24 de ani) este primul
jucător care se desparte de Steaua în această
vară. Golgheterul ultimei ediţii a Ligii 1, cu 21
de reuşite, a semnat un contract pe 5 ani cu
FC Sevilla. Andaluzii vor plăti în schimbul
atacantului român 2,2 milioane de euro. Pe
lângă golgheter, Steaua are şanse mari să se
despartă şi de un alt jucător de bază.

E

ste vorba despre fundaşul Vlad
Chiricheş (23 de ani), monitorizat de
mai bine de 6 luni de grupări puternice
de afară. Cotat la 6 milioane de euro de site-ul de
specialitate transfermarkt.de, Vlad Chiricheş a
înscris 4 goluri în cele 48 de meciuri disputate
în sezonul trecut în tricoul roş-albastru, în
toate competiţiile. Printre formaţiile care s-au
arătat interesate de transferul stoperului se află
AC Milan, Inter, Zenit, Chelsea şi Manchester
City, însă doar „rossonerii” au făcut o ofertă
concretă, de 7 milioane de euro. Dar şi ruşii de la
Rubin Kazan ar vrea să-l adjudece. Gigi Becali a
refuzat iniţial propunerea celor de la AC Milan,
sperând să obţină în schimbul fundaşului său

15 milioane de euro. Acum, situaţia este radical
schimbată. Comisia de Disciplină UEFA a
deschis o procedură împotriva grupării din
Ghencea, în urma condamnării lui Gigi Becali
în Dosarul Valiza. O asemenea procedură a fost
iniţiată și împotriva cluburilor turce Beşiktaş și
Fenerbahce, în legătură cu ”activități privind
trucarea de meciuri”. Dacă va fi exclusă din Liga
Campionilor, Steaua va pierde aproximativ
30 de milioane de euro, adică suma pe care
ar fi încasat-o de pe urma bonsului acordat
de UEFA, vânzările de bilete, drepturile TV
şi market-pool. În aşteptarea verdictului, „roşalbaştrii” şi-au aflat adversarii din turul doi
preliminar al Ligii Campionilor: Vardar Skopje,
campioana Macedoniei, care a eliminat-o pe
Dinamo Bucureşti din Cupa UEFA (198586), în primul tur.”Chiar dacă, Doamne fereşte,
decizia va fi defavorabilă, meciurile cu Vardar
oricum se vor juca, pentru că Steaua va face
apel şi apoi va merge la TAS” a spus preşedintele
clubului, Valeriu Argăseală. Partidele din turul
al doilea se vor disputa pe 16-17 iulie şi pe 2324 iulie. Steaua va juca primul meci pe teren

propriu. Mircea Sandu, preşedintele FRF, afirma
că, în cazul în care Steaua pierde la instanţele
judecătoreşti, atunci, conform regulamentului,
trebuie să pătrundă în Liga Campionilor echipa
de pe locul doi din campionatul României, adică
Pandurii Târgu Jiu, şi se coboară un loc cu Liga
Europa (n.r. - FC Vaslui ar urma să evolueze în
Liga Europa).
Steliştii au plecat între timp în primul
cantonament al verii, în Austria, la Westendorf.
Urmează între 29 iunie şi 9 iulie un stagiu de
pregătire în Anglia, înaintea revenirii în ţară
pentru disputarea Supercupei României, pe 10
iulie, în compania Petrolului Ploieşti. Antrenorul
Laurențiu Reghecampf a anunţat că, deşi
îngrijorat de verdictul UEFA, va rămâne încă doi
ani pe banca tehnică din Ghencea:”Trebuie să
fim în continuare uniţi, să câştigăm campionatul
şi, când vom avea posibilitatea să jucăm
internaţional, o vom face. Dar staţi liniştiţi, ne vom
continua treaba şi cu siguranţă în iarnă vom avea
10-12 puncte avans faţă de locul doi în campionat”,
a conchis Reghecampf.
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