Dinu din nou la Dinamo

Ioan Andone s-a declarat multumit de jucatorii straini aflati in probe la Dinamo, portarul belgian Gregory
Delwarte si fundasul francez Xavier Meride. "Sunt jucatori valorosi, dar vor avea nevoie de timp pentru a
se integra. Delwarte este un portar bun, foarte sigur la baloanele inalte. Daca gruparile se vor intelege, eu
as vrea sa-l opresc in lot pentru sezonul viitor. Francezul Meride este un jucator cu un fizic impresionant.
Prin venirea lui, se va asigura concurenta intre fundasi", a declarat Andone. In privinta sarbului Zoran
Beosevici, in varsta de 20 de ani, tehnicianul dinamovist s-a declarat multumit de conditia fizica a
acestuia, dar va lua o decizie privind pastrarea lui in lot dupa ce il va urmari si in jocurile amicale.
Andone a anuntat ca nu se va opune plecarii lui Vlad Munteanu la TSKA Moscova, daca suma de
transfer va fi buna. Dinamovistii, care se pregatesc in cantonamentul de la Izvorani, au cate patru
antrenamente pe zi, dintre care doar ultimul este axat pe jocul cu mingea. In urmatoarele trei zile, elevii
lui Andone vor sustine trei meciuri amicale, toate la Saftica, cu Farul, Unirea Urziceni si Poiana
Campina. Jucatorii vor primi liber 36 de ore, urmand sa se reuneasca duminica, atunci cand Andone va
anunta lotul de 24 de jucatori care va face deplasarea in turneul din Franta. In acest stagiu, dinamovistii
vor juca patru partide amicale cu Olympique Marseille, Guingamp, Lorient si St. Etienne. Pentru a putea
juca amicalul cu Dinamo, conducatorii lui St. Etienne s-au aratat dispusi sa achite calatoria cu avionul a
delegatiei romane, care va fi cazata in apropiere de Nantes. De la antrenamentul de ieri a lipsit Florentin
Petre, care are probleme din cauza ulcerului. Ioan Andone a precizat ca Petre va fi noul capitan al echipei
dupa plecarea lui Giani Kirita la Samsunspor. Referindu-se la posibilitatea revenirii lui Cornel Dinu in
conducerea administrativa a clubului, Andone a spus ca a avut o discutie cu presedintele Nicolae Badea,
care l-a informat ca exista aceasta posibilitate. Andone a spus ca la urmatoarea sedinta a Consiliului de
Administratie va fi si el invitat. Tehnicianul dinamovist este de parere ca va putea colabora foarte bine cu
Dinu. Teoretic, Procuroru' nu se va implica in problemele tehnice, insa practic ramane de vazut, intrucat
in aceeasi situatie s-a aflat si atunci cand antrenori erau Florin Marin sau Ion Moldovan, iar acestia au
"coborat din tren" in cele din urma.
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