
Lacatus vrea sa ramana la Nationala
Marius Lacatus se pare ca a ales. Dupa ce a adus Brasovul pe locul IV in clasament, antrenorul
"stegarilor" a fost solicitat de catre selectionerul Anghel Iordanescu sa il ajute la pregatirea meciurilor din
preliminariile CE, cu Bosnia si Norvegia. Numai ca aceasta colaborare are o bataie mai lunga, Iordanescu
dorind sa-l mentina pe Lacatus in staff-ul sau tehnic pana, cel putin, la finalul actualei campanii de
calificare la turneul final din Portugalia. Lucru acceptat in principiu de fostul international, cu atat mai
mult cu cat "Fiara" nu se mai afla in relatii prea cordiale cu presedintele Brasovului, Ioan Neculaie.
Supararea tehnicianului provine de la faptul ca boss-ul "Steagului" l-a tot tinut pe drumuri in acest
campionat, Lacatus fiind, practic, "liantul" intre conducere si jucatorii care si-au solicitat drepturile
financiare. Totul a culminat cu declaratia lui Neculaie, retrasa ulterior, prin care acesta trimitea ziaristii
la. .. Lacatus, pentru a afla "ce a fost la meciul cu FCM Bacau". In plus, Neculaie n-a catadicsit sa vina la
banchetul echipei, gazduit la Hotelul "Ruia" din Poiana Brasov, surse din cadrul formatiei ardelene
sustinand ca lui "Laca" aceasta "neprezentare" nu i-a cazut deloc bine. "Am avut numai de castigat cu
Lacatus la "carma" echipei. Pe oriunde mergeam in tara, lumea il aclama! In plus, de cand e el la FC
Brasov, nu am mai avut parte de vreun arbitraj ostil. Apoi, sa nu se uite ca am terminat campionatul pe
patru, la egalitate cu ocupanta locului trei!", ne-au declarat cativa fotbalisti "stegari", care si-au exprimat
regretul ca il pot pierde pe antrenorul care efectiv s-a batut pentru drepturile lor. Discutia finala intre cele
doua parti va avea loc pe 12 iunie, dar sansele ca Marius Lacatus sa continue la FC Brasov sunt minime.
Nu de alta, dar sub Tampa se anunta nori negri, jucatorii fiind convinsi ca nu vor vedea niciodata ultima
rata din contract, asa cum s-a intamplat si in urma cu un an! Deja Buga isi cauta echipa in strainatate,
Dossey se gandeste la Steaua, M. Stan a plecat, prin Rusia se aude, iar lista ramane deschisa. 
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