
Hagi risca sa fie dat afara de la Bursaspor
Aflat de numai cinci zile in Turcia, Hagi a fost luat la puricat de presa turca si nu exista zi in care sa nu se
scrie despre fostul antrenor al nationalei Romaniei. Din pacate pentru Gica, subiectele alese de ziaristii
turci nu ii sunt deloc favorabile si, dupa ce s-a scris ca il paste puscaria pentru un incident de acum doi
ani, Hagi a citit in "Fanatik" ca risca sa fie dat afara de la Bursaspor pentru ca nu are diploma de
antrenor. Potrivit publicatiei mai sus mentionate, in regulamentul Federatiei Turce de Fotbal cu privire la
antrenorii straini se precizeaza ca acestia trebuie sa aiba diplome ale federatiilor din tarile lor, potrivit
carora pot pregati echipe la cel mai inalt nivel, ceea ce Hagi nu are. Oficialii federatiei au spus ca in acest
caz romanul nu poate antrena, dar se vorbeste, deja, despre o "dispensa" ce ii va fi acordata in conditiile in
care un fost oficial al clubului Bursaspor este membru in Consiliul de Conducere al federatiei turce.
Oricum, oficialii celor de la Bursaspor nu par a fi ingrijorati, dar impresia este ca ei nu stiu, concret, daca
Gica are sau nu diploma de antrenor. "Un antrenor care a pregatit echipa nationala nu poate avea
probleme cu diploma", spune vicepresedintele clubului Bursaspor, iar Mircea Radulescu, directorul
Scolii de Antrenori, spune ca Hagi are carnet de antrenor categoria I. "Hagi are diploma de antrenor de
peste trei ani pentru ca MTS i-a acordat, ca si celorlalti coechipieri ai sai din generatia de aur, carnet de
antrenor. Intre timp, Hagi a progresat si are categoria intai de antrenor". Totusi, Radulescu a confirmat ca
Hagi nu are licenta Pro, iar UEFA a spus ca aceasta este obligatorie pentru antrenorii care vor sa
pregateasca echipe de prima divizie "Categoria de antrenor pe care o are Mircea Lucescu o are si Hagi.
Numai niste rauvoitori ar putea spune ca Hagi nu are dreptul sa profeseze. Eram nebuni sa ducem la
echipa nationala un antrenor care nu are dreptul sa profeseze? Ce nu are Hagi este licenta Pro, insa
cursurile incep abia in septembrie, iar Hagi a spus ca va plati taxa necesara si va participa la ele. Nici un
antrenor nu are licenta Pro, nici macar Mircea Lucescu". 
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