
<b>Campioana Rapid va avea un buget de 5 ori mai mic decat Steaua</b>
Austeritatea este cuvantul de ordine la echipa campioana. Surprinzator, dupa un an in care a dominat
Divizia A, clubul giulestean se vede obligat sa stranga drastic cureaua. Si asta, in conditiile in care
rivalele din "Stefan cel Mare" si Ghencea anunta investitii majore de 7, respectiv 10 milioane de dolari.
Patronul George Copos nu mai este dispus sa bage bani in clubul care i-a adus in ultimii ani un important
capital de imagine. Aflat in topul celor mai bogati oameni din Romania, el isi orienteaza in ultimul timp
intreaga atentie asupra afacerilor hoteliere, lasand fotbalul la coada. Astfel, pentru sezonul viitor, Copos
va micsora substantial bugetul Rapidului, care si asa era mic. Daca in anul in care a castigat titlul avea la
dispozitie 2,5 milioane de dolari, clubul giulestean va trebui sa se descurce acum cu doar 1,9 milioane.
Bugetul stabilit de Copos este in aceste conditii de cinci ori mai mic decat cel promis de Gigi Becali la
Steaua. Patronul giulestean se gandeste chiar sa renunte la fotbal "Eu sunt inca preocupat de viitorul meu
la Rapid, pentru ca exista o incoerenta in ceea ce priveste legislatia in fotbal". Lutu, Zyati si Mazilu in
Giulesti Obligata sa faca economii, conducerea Rapidului si-a inceput campania de achizitii orientandu-se
in principal spre jucatorii care pot veni fara nici o suma de transfer, iar salariile oferite acestora se
incadreaza in plafonul de 50-60. 000 de dolari. Ionut Lutu, Nourredine Zyati si Ionut Mazilu sunt
transferurile campioanei pana in acest moment, Rapidul scotand bani din buzunar doar in cazul ultimului.
Rednic se declara pentru moment multumit, dar asteapta finalul lunii iulie cand "vor fi multi jucatori care
nu-si vor gasi echipe". "Rapid are 40% sanse cu Anderlecht" Dubla cu Anderlecht Bruxelles din turul doi
preliminar al Ligii Campionilor il preocupa deja pe Mircea Rednic. Antrenorul a declarat duminica seara
la reunirea echipei de la Eforie Nord ca sansele de calificare sunt reale, dar ca nu ajung la 50%. "Este o
echipa puternica, cu jucatori de echipa nationala, care a avut un final de sezon foarte bun. Belgienii ne
cunosc mai ales din interviurile date de mine si Godfroid. Nu stiu daca este tactica, insa chiar ne trateaza
cu seriozitate. Cu o pregatire buna, cu ambtie, putem trece de Anderlecht. Cred ca avem 40% sanse de
calificare", a spus Rednic. Tehnicianul a precizat ca echipa sa va fi dezavantajata de faptul ca va juca
meciul de acasa pe Stadionul National si nu pe Giulesti, care a intrat deja in renovare. 
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