
Lacatus a ratat ocazia sa califice Guatemala la Mondiale
?Fiara"  a refuzat o echipa nationala in favoarea Ceahlaului 
  
  Antrenorul Marius Lacatus a semnat ieri, la Piatra-Neamt, un contract pina la vara cu echipa de fotbal
Ceahlaul. Dimineata a facut cunostinta cu noii sai elevi, la amiaza a iscalit intelegerea cu gruparea de sub
Pietricica si a fost prezentat intr-o conferinta de presa, iar incepind cu ora 15.30 a condus primul
antrenament al ?galben-negrilor" . 
  
  ?Fiara"  a dezvaluit ieri faptul ca a refuzat, zilele trecute, sa preia nationala statului Guatemala, preferind
o formatie aflata cu un picior in Divizia B. ?Nu m-am dus in Guatemala pentru ca e datoria mea sa
antrenez in Romania, unde m-am format ca jucator si ca antrenor. In plus, de obicei, ma urnesc greu
de-acasa, iar fara familie nu plec" , a explicat Lacatus. 
  Oferta din partea federatiei din Guatemala i-a fost pusa pe masa de impresarul Gabi Florea, cel care a
ajutat cuplul Stoichita-Lacatus sa preia nationala statului Panama. In Guatemala, ?Fiara"  ar fi urmat sa
cistige 175.000 de dolari pe sezon, fara a socoti primele de obiectiv. 
  
  ?I-ar fi dat si elefant!"  
  
  ?Daca federatia din Panama era gata sa-i dea lui Stoichita si un crocodil, cei din Guatemala, chiar daca
sint mai saraci, i-ar fi oferit si un elefant lui Lacatus, numai sa califice echipa la Mondiale! Numele lui are
rezonanta in strainatate" , ne-a declarat ieri Florea. Procuratorul l-a informat pe ?Laca"  despre bonusurile
pe care le-ar fi obtinut in Guatemala. In eventualitatea ca ar fi trecut de primul tur preliminar pentru
calificare la Cupa Mondiala din Germania, unde Guatemala urmeaza sa infrunte Canada, Costa Rica si
Honduras, Lacatus avea promisi 200.000 de dolari. Pentru o calificare la Mondialul din 2006, care ar fi
constituit o premiera, romanul ar fi incasat 500.000 de dolari! 
  
  ?Marius e nebun daca sta acasa!"  
  
  Mihai Stoichita, selectionerul Armeniei si bun prieten cu Lacatus, stia despre nogocierile purtate de
?Fiara"  cu oficialii din Guatemala. ?Guatemala are echipa nationala bunicica. In primul meu meci amical
sustinut ca selectioner al nationalei din Panama am intilnit Guatemala in deplasare. Meciul s-a incheiat la
egalitate, scor 2-2. In nationala Guatemalei joaca doi atacanti legitimati in prima liga din Uruguay.
Marius s-a dus la Ceahlaul pentru ca n-a mai avut rabdare sa stea departe de gazon pina la vara. E nebun
daca sta acasa!" .
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