
Andone n-ar refuza Rapidul
Fostul tehnician al lui CFR Cluj, Ioan Andone, a declarat, miercuri, ca ar fi dispus sa preia banca tehnica
a Rapidului numai in conditiile in care giulestenii nu vor mai avea antrenor principal.

 "Deocamdata nu am fost contactat de nimeni de la Rapid. il cunosc cu domnul Taher prin domnul Badea
(n.r. presedintele CA de la Dinamo), dar nu am vorbit cu dansul de acest lucru. Daca postul ar fi liber la
Rapid, m-as gandi serios si as fi dispus sa vin. Nu mai pot antrena o alta echipa in acest sezon in Liga I,
dar pot fi numit director tehnic. Ma bucura aprecierile fanilor din Giulesti, care ma vor la echipa. Ştiu ca
Rapid este o echipa de traditie in Romania si are ca obiectiv in fiecare an Cupa si campionatul", a spus
Andone.
 Antrenorul a mai precizat ca de cand s-a despartit de CFR Cluj nu a fost contactat de nicio echipa din
Liga I: "Nu m-a cautat nimeni din prima liga de cand am plecat de la CFR Cluj. Am fost insa contactat de
o echipa din strainatate, insa nu este nimic concret".

 Presa centrala a speculat faptul ca tehnicianul portughez al Rapidului, Jose Peseiro, va fi demis din
functie daca nu va califica echipa in grupele Cupei UEFA, iar unul dintre numele vehiculate este cel al
lui Ioan Andone, antrenor agreat si de fanii giulesteni. Rapidul a pierdut, joia trecuta, scor 0-1, in fata lui
VfL Wolfsburg, in prima mansa a turului I al Cupei UEFA. Partida retur se va disputa la 2 octombrie, pe
stadionul Giulesti-Valentin Stanescu.

 Ioan Andone a fost demis din functia de antrenor principal al lui CFR Cluj dupa meciul din etapa a 6-a,
cu Poli Iasi, scor 0-0. Acesta a fost inlocuit de secundul sau, italianul Maurizio Trombetta, adus in vara la
cererea conducerii.
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