
S-a dat startul spre Liga Campionilor
La aproximativ o luna de la finele sezonului trecut de fotbal prim divizionar, gruparile primului esalon
revin  "in activitate" . Astfel, campionii giulesteni s-au reintors  "in iarba" , reunirea lotului
consemnandu-se duminica seara, la hotelul  "Astoria"  din Eforie Nord. Urmand o politica similara celei
de la startul editiei 2002/2003 a Diviziei A, cand achizitiilor de marca le-au luat locul nume lipsite de
notorietate, insa cu mari perspective, noutatile s-au rezumat la  "inregimentarea"  sub Podul Grant a
olteanului Ionut Lutu, a belgianului Ziati si a fostului echipier de la Sportul Studentesc, Ionut Mazilu -
toti trei urmand sa se alature lotului in cursul zilei de astazi. Totusi, problematica accederii in grupele
Ligii Campionilor necesita o intarire suplimentara a echipei, fapt constientizat de conducerea feroviara. 
"Deocamdata sunt multumit, insa mai este mult pana la sfarsitul lunii iulie, atunci cand vor fi multi
jucatori care nu-si vor gasi echipe" , a precizat antrenorul Mircea Rednic, in timp ce Copos a delimitat
intentiile clubului pentru atacarea competitiei continentale  "Pana acum mi s-a realizat dorinta de a nu
pleca nimeni. L-am adus pe Ziati pentru Schumacher si il vom aduce pe Lutu, iar in scurt timp vom aduce
un fundas dreapta" . In acest sens, disputa cu Anderlecht, din cel de-al doilea tur preliminar al Ligii
Campionilor, a detinut capul de afis al reunirii.  "Anderlecht este o echipa puternica, are jucatori de
echipa nationala a Belgiei. Desi a inceput mai prost, apoi a avut un parcurs bun. Au un antrenor bun si
jucatori de calitate. Am insa incredere in echipa mea si vom face tot posibilul sa ne calificam. Belgienii
ne cunosc, mai ales din interviurile date de mine si Godfroid. Nu stiu daca este tactica, insa chiar ne
trateaza cu mare seriozitate" , a sustinut Mircea Rednic. Intr-o alta ordine de idei, de la reunire au
absentat Rat, Soava, Iencsi - invoiti intrucat au fost cooptati in lotul nationalei - si Emilian Dolha, care-si
sustine examenul de licenta la ANEFS. Altfel, ieri, de la ora 11.00, s-a reunit si lotul  "cainilor" . La
capitolul achizitii, au revenit pe Soseaua Stefan cel Mare fotbalistii imprumutati sezonul trecut Danciu
(Astra) si Preda (FC Arges). De asemenea, astazi se vor mai prezenta Zicu (Farul), Iordache (Otelul), Iodi
(FC National), Pacurar si Costea (ambii de la  "U"  Cluj). 
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