
Campioana s-a razboit cu fotbalul
Daca, pana la meciul din Cupa, de la Ploiesti, culorile campioanei Romaniei erau alb si rosu, de miercuri
seara din ele nu a mai ramas decat ultima. In rosu au fost imbracati dinamovistii, tot rosu au vazut Kirita
si compania in fata ochilor la aproape fiecare duel pentru balon, fapt ce a facut ca, la finalul meciului,
aceasta culoare sa "predomine" pe tibiile si gleznele adversarilor, ca sa nu mai vorbim de cele trei
cartonase. .. rosii incasate de Vlad Munteanu, Bogdan Onut si "profesorul" Ioan Andone! Paradoxal, dar
nu acest joc "barbatesc" al bucurestenilor sau binemeritatele eliminari pentru faulturi sau proteste
vehemente au pus "stigmatul" asupra campioanei, la finalul partidei cu Astra, ci gesturile incalificabile ale
celor trei dinamovisti trimisi de arbitru, inainte de termen, la vestiare. Luarea cu forta de pe teren, mai
mult pe sus, a lui Vlad Munteanu, care devenise purpuriu la fata de cate avea sa-i "reproseze" lui
Anghelinei, dupa ce tocmai facuse un fault "criminal" la Craciun, gesturile incalificabile ale unui Bogdan
Onut, care refuza, ostentativ, sa plece la cabine sa se "racoreasca", folosindu-si mainile si gura pentru a fi
cat mai "convingator", dar, mai ales, rabufnirea nervoasa, din min. 85, a antrenorului Ioan Andone, ne-au
facut sa rosim! De rusine, normal! Asta pentru ca este inadmisibil ca un tehnician sa incerce, indiferent
daca are sau nu dreptate, sa se "debaraseze", in vazul lumii, de toti care-i stateau in cale pentru a se rafui
"primar" cu un arbitru aparat "eroic" de jandarmi la mijlocul unui asa-zis teren de sport, devenit un
adevarat camp de lupta! Bineinteles, o vorba spune ca scopul, a se citi rezultatul, scuza mijloacele.
Numai ca, dupa ce s-a intamplat la Ploiesti, nu mai suntem asa de siguri ca zicala isi mai are "locul" in
fotbalul autohton! Cel putin pana cand la Dinamo nu va fi "reinstalat si. .. albul!Au distrus 48 de
scaune.Suporterii dinamovisti au produs pagube de aproximativ 100 de milioane de lei pe stadionul din
Ploiesti, deoarece fanii echipei "alb-rosii" au distrus 48 de scaune in sectorul de tribuna rezervat lor.
Astfel, clubul din Sos. Stefan cel Mare va fi nevoit sa achite aceasta suma in cel mai scurt timp posibil, in
caz contrar urmand a suporta si penalizari.
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