
'Ciinii' joaca pe cite 33 de salarii medii pe economie
Divizia A la fotbal programeaza asta-seara marele derby Dinamo-Steaua. De la ora 21.00, fata in fata se
vor afla cel mai productiv atac si cea mai sigura aparare. Partida din Soseaua Stefan cel Mare va fi
transmisa in direct de postul PRO TV si se anunta drept un eveniment sportiv de seama. Interesul pentru
acest meci, care se disputa cu casele de bilete inchise, este fara precedent in ultimii ani. Toate cele 12.000
de bilete scoase la vinzare s-au epuizat de doua zile. In clasament, dupa 17 etape, Dinamo este lider, iar
Steaua ii sufla-n ceafa. Dupa parerea multora, partidele dintre Dinamo si Steaua sint singurele derby-uri
al campionatului, veritabile razboaie ale orgoliilor. Pentru suporteri, o victorie in fata ?dusmanilor de
moarte"  inseamna mai mult chiar si decit un titlu de campioana. 
  
  A explodat pretul biletelor 
  
  In jurul stadionului ?Dinamo" , bisnita a inflorit ieri. La amiaza, pe linga casele de bilete era forfota
mare, de parca meciul statea sa inceapa! Biletele care costau la vinzare 100.000 de lei se comercializau cu
300.000 de lei. ?Ia, frate, cit mai poti, ca miine o sa fie bataie mare pe bilete!" , ii indemna un tuciuriu pe
microbistii care dadeau tircoale. Conform previziunilor facute de bisnitar, un bilet la tribuna intii, care
costa oficial 250.000 de lei, se va vinde azi cu un milion de lei. 
  
  ?MM" , ironizat de Dinu 
  
  Cornel Dinu, administrator delegat, s-a ciondanit de la distanta cu Mihai Stoica, presedinte executiv al
Stelei: ?In ceea ce priveste declaratiile lui Mihai Stoica (n.r. - care ii acuzase pe dinamovisti ca n-au
respectat protocolul in privinta biletelor care ar fi urmat sa revina galeriei steliste), trebuie sa suportam cu
totii, dupa Revolutie, un pret al decadentei. El nu este altceva decit un personaj tipic interesant. A trecut
prea repede de la celebrele rostiri ale copilariei, ?mama" , ?papa" , ?tata" , la fel de fel de declaratii.
Situatia poate fi comparata cu grija pe care o poarta Emma Nicholson fata de copiii deficienti din tara
noastra. Dramatic este ca de la Ion Alecsandrescu (n.r. - fost conducator al Stelei) - un om de o tinuta
exemplara, care vorbea putin si facea foarte mult -, s-a ajuns la o astfel de situatie... Trebuie s-o
suportam, n-avem ce face" . 
  
  ?N&D"  prefera muzica hard 
  
  Sperantele de gol ale ?ciinilor rosii"  sint puse in cuplul Niculescu-Danciulescu, alintat de suporteri
?N&D" . ?Noua nu ne place sa plagiem alte formatii. Preferam muzica metalica, stilul hard... Serios
vorbind, nu conteaza cine marcheaza pentru Dinamo, poate s-o faca si Fane Preda, important e sa ne
bucuram dupa terminarea jocului. Sint pregatit pentru marele meci" , a clamat Claudiu Niculescu. ?E un
meci special pentru mine" , a punctat si capitanul Florentin Petre, care spera ca din vara sa se transfere in
strainatate. 
  
  Banii vorbesc 
  
  Derby-ul Dinamo-Steaua a fost mereu in topul primelor cu care au fost motivati jucatorii. Inainte de
Revolutie, pentru o victorie in meciurile care decideau campioana, fotbalistii cistigau prime de 5.000 de
lei. Dupa 1989, cistigul fotbalistilor a crescut de la an la an. Comparatia cu un salariu mediu pe
economie, aproximativ 5 milioane lei, este indecenta. Daca vor triumfa diseara, ?ciinii"  pot lua cite 5.000
de dolari, adica 165 milioane lei, suma pe care o obtine un roman cu salariu mediu in 33 de luni! Stelistii
joaca pe o prima mai mica: 3.000 de dolari, ceea ce inseamna 99 milioane lei, echivalentul a 19 salarii
medii pe economie! 
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  ?Ei au prima sansa, noi avem un lot mai valoros"  
  
  Cu o zi inaintea derby-ului Dinamo-Steaua, Victor Piturca , tehnicianul ?ros-albastrilor" , s-a intrecut in
declaratii contradictorii. ?Tot timpul, acest meci e special. E eternul derby. E o partida importanta pentru
ambele grupari. Datorita faptului ca ei sint pe primul loc am spus ca au prima sansa. Lotul Stelei este
peste cel al lui Dinamo. Sper insa sa cucerim cele trei puncte. Noi venim dupa un alt meci important, cel
cu Rapid, care a lasat urme in echipa noastra. Aliuta e suspendat, Dorinel Munteanu are sanse minime sa
joace miine (n.r. - azi). Martin Tudor are si el probleme fizice. Noi mergem sa cistigam. Si Dinamo e o
formatie ofensiva. Cuplul Niculescu - Danciulescu este, probabil, cel mai bun atac din tara. Daca iese un
meci nul, e bine si asa" , a opinat Piturca. 
  Tehnicianul gruparii din Ghencea a recunoscut ca poarta o parte din vina pentru accidentarea lui Dorinel
Munteanu, care va fi marele absent al stelistilor la derby. ?Dupa parerea mea, nu are nici cea mai mica
sansa sa joace. Absenta lui e un handicap pentru noi, dar nu pot sa risc. Ar putea sa se accidenteze mai
grav... Imi reprosez ca nu l-am inlocuit la pauza meciului cu Rapid. L-am vazut ca facea miscari de
stretching si l-am intrebat ce are. Mi-a spus ca simte ceva, dar ca poate sa continue. Avem solutii sa-l
inlocuim pe Dorinel Munteanu. Bostina a dat randament bun pe acel post" , crede Piturca. 
  Neconvocarea celor patru ?rebeli"  stelisti pentru amicalul cu Scotia, programat pe 31 martie, la
Glasgow, nu l-a surprins pe Piturca. ?E problema lui Iordanescu, asa a gindit el meciul cu Scotia. Ne
asteptam, doar fotbalistii nostri sint suspendati. Nu vad de ce baietii trebuie sa trimita alte hirtii la
federatie, pentru ca pozitia lor a fost exprimata clar tot timpul" , a incheiat antrenorul Stelei.
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