
FRF anunta investitii in Liga B
Prezenti la Sibiu pentru o intalnire cu reprezentantii cluburilor din Ardeal, oficialii Federatiei Romane de
Fotbal, Mircea Sandu si Ionut Lupescu au anuntat ca FRF se va preocupa in viitor mult mai atent de
soarta echipelor din ligile inferioare. Liga B va beneficia de investitii in terenuri, sprijinul Federatiei
venind sa completeze fondurile ce vor fi cheltuite de patronii echipelor. `FRF va investi 3 milioane de
euro in terenurile echipelor din liga secunda. Cluburile trebuie sa prezinte Federatiei proiecte de refacere
a gazonului. Vorbim de un gazon cu drenaj, aspersoare, care chiar si dupa 48 de ore de ploaie sa fie
practicabil`, spune Mircea Sandu, presedintele FRF. Conducerea Federatiei intentioneaza ca prin acest
proiect toate terenurile echipelor din Liga secunda sa fie asemanatoare ca si calitate. Aportul cluburilor va
fi de 50% din valoarea proiectelor. `Deocamdata studiem variantele, daca vor fi terenuri sintetice
omologate sau terenuri de iarba. Refacerea unui gazon costa cam 200 de mii de euro`, spune Sandu, care
apreciaza ca terenurile artificiale sunt considerabil mai scumpe. De investitii vor beneficia si fotbalul
feminin si cel de sala. In momentul acesta, Federatia Romana sustine cu 80 de mii de euro echipele de
fotbal feminin si cu 50 de mii de euro echipele de fotbal in sala. Schimbarile in fotbalul romanesc nu se
vor opri aici. Impreuna cu Liga Profesionista de Fotbal, Federatia intentioneaza sa modifice si sistemul
competitional. Astfel, in 2016 Liga I va fi compusa din 16 sau 18 echipe, Liga a doua dintr-o serie de
18-20 de echipe iar Liga a III-a din doua serii de cate 18 sau 20 de echipe. `Perioada 2012-2016 va fi una
in care se va investi masiv in Liga a II-a`, mai spune Mircea Sandu. 
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