
Rapid, halta in Infern
Sub conducerea lui Ioan Becali, giulestenii au fost umiliti de Farul 
  
  Esecul suferit de Rapid simbata seara, pe propriul teren, in fata Farului, a adincit prapastia dintre
presedintele Ioan Becali si suflarea ?visinie" . Umilinta indurata i-a inversunat pe fanii giulesteni, care
aproape s-au rasculat impotriva celui considerat principalul vinovat de rezultatele dezastruoase din retur
si de haosul din club. Patronul George Copos a ajuns sa-si reproseze ca l-a adus pe Becali, angajatii
tremura la gindul ca vor deveni victimele razbunarii fostului impresar, iar suporterii cer pe un ton
ultimativ schimbari majore. 
  Jocul foarte slab de simbata a facut ca, de la startul returului, numarul punctelor pierdute pe propriul
teren de Rapid sa urce la opt. ?Feroviarii"  au un bilant negativ in cele patru etape disputate acasa: o
victorie, un egal si doua infringeri, cu golaveraj 5-6. Din pretendenta la titlu, echipa a ajuns sa tremure
pentru locul trei, pozitie amenintata de Universitatea Craiova si FC National. Calificarea in cupele
europene e, de asemenea, in mare primejdie. Pentru toate aceste neimpliniri, suporterii il considera
vinovat pe presedintele Ioan Becali. Mandatat cu puteri depline de patronul George Copos, fostul
impresar a facut asta-iarna, imediat dupa instalare, mai multe mutari gresite. L-a dat afara pe antrenorul
Mircea Rednic si l-a adus in loc pe Dan Petrescu, i-a vindut pe jucatorii Adrian Iencsi si Florin Soava,
cumparindu-i ?la pachet"  pe Galamaz, Vali Negru si Irimia - toti, de la Sportul. Ultima gafa a fost
mazilirea antrenorului secund Marian Rada, personaj emblematic pentru Giulesti, indragit si aparat de
fani. 
  
  Presedintele a parasit Rapidul pe usa din dos 
  
  Rafuiala suporterilor cu conducerea clubului a inceput inca din prima repriza. ?Demisia!" , ?Sa plece
Becali!"  si ?Lucescu!"  au fost principalele scandari care au acompaniat corul de huiduieli al celor 7.000
de spectatori. Aproape singur la ?oficiala" , apostrofat si de oamenii care se asezasera la tribuna I, Becali
n-a rezistat pina la sfirsit. Ostilitatea celor din jur l-a facut sa plece cu 20 de minute inainte de final,
intr-un mod nu tocmai demn, dar eficient: pe iesirea din dos. ?Superpatronul"  si-a trimis mai intii un om
de incredere sa-i duca masina in spatele peluzei, in fata vestiarelor, dupa care a coborit si, in cel mai scurt
timp, a disparut din zona. Manevra a dat roade, astfel ca scenele devenite celebre in istoria Giulestiului,
cu antrenori sau conducatori de club alergati pe sine, nu s-au reeditat. In urma a ramas o mare de oameni
furiosi si nemultumiti ca n-au cui sa-i ceara socoteala. 
  Daca Becali a stat aproape izolat la ?oficiala" , persoanele cu reputatie in Giulesti evitind sa se afiseze cu
el, in schimb grupul disidentilor a fost mult mai numeros. ?Indezirabilii"  s-au grupat la tribuna I, in jurul
lui Paul Cazan si Marian Rada, ultimii ?maziliti"  de presedinte. 
  
  ?Copos trebuie sa faca rapid o schimbare!"  
  
  Dupa joc, liderii galeriei s-au reunit intr-o sedinta de urgenta, pe parcursul careia au dezbatut situatia
clubului si masurile care trebuie luate. ?Acum asteptam salvarea de la domnul Copos. Dinsul trebuie sa
faca rapid o schimbare! Sa-l aduca pe Lucescu" , a spus ieri Gigi Corsicanu?, liderul suporterilor. ?Daca
s-a ajuns unde s-a ajuns, nu stim ce se mai poate intimpla! Nu mai e momentul pentru scandaluri. Speram
ca domnul Giovani (n.r. - Ioan Becali) si domnul Copos sa aiba o discutie cu noi, pentru a evita o noua
escaladare a conflictului" . 
  Corsicanu? a cerut apoi, pe un ton ultimativ, aducerea cu orice pret a lui Lucescu. ?E singurul care poate
face ordine la club. Echipa a fost adusa in ultimul hal. Daca nu vine dinsul, ne vom zbate in mediocritate
inca doi-trei ani! Trebuie facut orice sacrificiu. Daca e nevoie, trebuie sa i se dea banii pe care-i cistiga la
Besiktas!" , a incheiat seful galeriei. 
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  Magnatul preia friiele 
  
  Patronul George Copos nu gindeste nici el prea diferit de fani. Magnatul regreta ziua in care a decis sa-l
dea afara pe Rednic. ?Sint principalul responsabil pentru dezastru! Eu sint vinovatul! Trebuia sa hotarasc
sa ramina Rednic. Sa ma implic in transferuri, in viata echipei..." , ne-a declarat proprietarul Rapidului. 
  ?Becali si-a dorit conducerea, dar a gresit. Ce sa mai... A gresit, asta e! Meseria de sef de club e foarte,
foarte grea!" . Copos a mentionat ca a decis ca echipa sa plece citeva zile la munte: ?Jucatorilor le trebuie
liniste!" . 
  Prin declaratiile si masurile luate in ultimele zile - numirea lui Viorel Hizo pe banca tehnica e un alt
exemplu -, patronul arata tot mai clar ca e hotarit sa preia din nou controlul asupra clubului. 
  
  ?Confunda Rapidul cu pasunile din Pipera!"  
  
  Asaltul asupra lui Ioan Becali a fost declansat si de membrii Clubului Aristocratic Rapid, societate care
reuneste elita suporterilor giulesteni. Simbata, inaintea meciului din Giulesti, reprezentantii acestei
grupari l-au acuzat pe conducatorul ?visiniilor"  ca sta la originea dezastrului din Giulesti. ?Becali
confunda Rapidul cu pasunile din Pipera!" , a afimat Costel Moraru, presedintele Federatiei
Transportatorilor din Romania si membru al Clubului Aristocratic. ?La Rapid e haos. Liderul galeriei a
fost amenintat de Becali ca il ia cu mascatii, in jargoanele de maidan pe care le-a invatat! Nu ne e frica de
Becali, cu toti bodyguarzii lui!" , a adaugat Moraru. ?Ne-am certat, e adevarat. Am avut o discutie mai
violenta, barbateasca, dar nu m-a amenintat" , a negat ieri Gigi Corsicanu? existenta unor presiuni din
partea lui Becali. 
  ?Din cauza intereselor financiare ale presedintelui, performantele sportive au de suferit, a spus si
doctorul Mihai Pirvu, presedintele Clubului. ?Becali trebuie sa plateasca pentru erorile facute! Urmareste
sa faca din Rapid un club de dinamovisti. Nu vrea binele Rapidului, a venit aici doar sa-si continue
umplerea buzunarelor" , a acuzat Marian Tonciu, vicepresedintele organizatiei. Vorbitorii au dezvaluit ca
Becali a incercat sa-l cumpere pe Rada, propunindu-i 5.000 de dolari ca sa plece de la club. 
  
  ?Pina la vara nu plec!"  
  
  Presiunea crescinda nu l-a facut inca sa cedeze pe Becali, care crede ca in jur se tes coalitii monstruoase
impotriva sa. ?Suporterii au dreptul sa conteste si sa-si declare nemultumirea. Le inteleg mihnirea, insa
demisia, pe care abia asteapta unii sa o pun pe masa, nu mi-o voi da! Voi lupta pina la capat, cel putin
pina in vara" , a afirmat ieri presedintele Rapidului. ?Trebuie sa continuam asa, in aceasta formula, pina la
vara. Atunci vom trage linie. Domnul Copos nu s-a implicat in transferuri, a avut incredere in antrenori si
in jucatorii adusi" , a incheiat fostul impresar.
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