
Dumitru Dragomir, pasibil de depunctare
Problemele financiare din fotbalul romanesc se mentin, indiferent de context, pe ordinea de zi a
presedintilor de cluburi din prima divizie. In speranta atragerii la buget a unor sume echitabile si omogene
pentru cele 16 formatii de pe prima scena, diriguitorii din Divizia A au cedat, inaintea debutului editiei
2002/2003, drepturile de televizare Ligii Profesioniste de Fotbal, protagonista negocierilor cu societatile
de televiziune angrenate in competitie. Cu toate acestea, desi s-a tras cortina peste campionatul intern inca
de la sfarsitul lunii mai, in contul formatiilor divizionare A nu a intrat nici pana acum toti banii, cu toate
ca au existat, pe parcursul timpului, asigurari ferme in acest sens. Fara doar si poate, inconvenientul ivit a
avut menirea de a  "turna plumb"  in bugetele cluburilor, constituind unul dintre motivele principale ale
datoriilor catre jucatori sau catre alte grupari. De notorietate este cazul in care formatia din Regie, Sportul
Studentesc, a fost depunctata in cel mai important moment al luptei pentru evitarea retrogradarii, patronul
Vasile Siman fiind incapabil sa plateasca Stelei datoria pentru transferul jucatorului Maxim. In final,
deznodamantul a echivalat cu alunecarea  "studentilor"  spre esalonul secund. In aceeasi ordine de idei, in
aceste momente, formatia patronata de Dinel Staicu, Universitatea Craiova, atinge unul dintre cele mai
critice puncte din istorie, conducerea olteana recurgand la metoda selectiei de jucatori pentru intarirea
lotului prin intermediul anunturilor de mica publicitate, candidatii fiind invitati sa se prezinte cu tot cu
echipamentul necesar. In  "clubul"  formatiilor in cadrul carora abunda problemele financiare mai
figureaza si reprezentanta tarii noastre in Cupa UEFA-Intertoto, Gloria Bistrita. Nu mai departe de finele
ultimei editii de campionat, vicepresedintele gruparii bistritene, Ioan Horoba, a vehiculat chiar ipoteza
desfiintarii, din cauza lipsei de fonduri. Peste toate, presedintele Ligii, Dumitru Dragomir sustine
imposibilitatea determinarii ProSport Grup sa-si achite datoriile, proxima decizie pe aceasta tema fiind
preconizata a se desfasura in cadrul Consiliului Ligii, din 8 iulie.  "Pana in momentul de fata, nu s-a platit
nici un ban si nici nu stiu cand vor fi platite datoriile catre cluburi. Liga Profesionista de Fotbal a facut
toate demersurile in acest sens insa nu s-a concretizat nimic. Se va lua o decizie in cadrul Consiliului
Ligii din data de opt iulie" , a declarat presedintele LPF, Dumitru Dragomir. Una peste alta, la
aproximativ o luna inaintea negocierilor pentru viitoarea editie a competitiei interne, banii rezultati din
cedarea drepturilor de televizare nu au ajuns la destinatia fireasca, liga afisand o oarecare resemnare in
privinta finalizarii problemei.
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