
Steaua boicoteaza nationala
Patronul Stelei, Gigi Becali, a declarat luni ca respingerea apelului in cazul "Valiza" poate avea ca efect
neprezentarea jucatorilor gruparii din Ghencea la echipa nationala. "Jucatorii de la Steaua se vor
solidariza cu mine si nu se vor mai duce la echipa nationala. Se incearca sa se gaseasca vinovatii in
persoana celor care baga bani in fotbal", a spus Becali. El a subliniat ca respingerea apelului in cazul
"Valiza" este o decizie dictata exclusiv impotriva sa: "E o bataie de joc la adresa mea. Vreau sa merg la
stadion, in casa mea. Ma voi duce pe stadion, acolo unde este casa mea si am facut milioane, iar riscul
ni-l vom asuma cu totii, echipa, staff tehnic. Eu sunt omul de sacrificiu, iar daca nu se va putea sa intru pe
stadion, voi face alta mai groasa pentru a fi declarat persona non grata. Asa voi putea intra pe stadion".

 Finantatorul gruparii din Ghencea a precizat ca mai exista cai de atac dupa respingerea apelului, cum ar
fi CAF sau TAS.

 Clubul Steaua va ramane cu sapte puncte de penalizare, iar patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, va avea
interdictie timp de doi ani pe stadioane si va plati o amenda de 200.000 de lei dupa cazul "Valiza", a
hotarat luni Comisia de Apel, care a mentinut astfel deciziile Comisiei de Disciplina.
 Comisia de Disciplina a FRF a sanctionat pe data de 4 iunie echipa Steaua cu sapte puncte de penalizare
in urma scandalului "Valiza", iar patronului Stelei, Gigi Becali, si presedintelui de la Universitatea Cluj,
Anton Dobos, li s-a interzis orice activitate legata de fotbal si accesul pe orice stadion din Romania pentru
doi ani, la care se adauga cate o amenda de 200.000 de lei pentru fiecare.

 Gigi Becali a mai spus ca regreta faptul ca l-a votat pe Mircea Sandu la alegerile pentru presedintia FRF.
 "L-am sustinut pe Mircea Sandu, si acum imi pare rau. Tot ce e facut in fotbal, toate regulamentele, sunt
facute la propunerea lui Argaseala si a Stelei. Regulamentul acela cu interzicerea premierilor ne-a scapat.
Au bagat ei asta in regulament pentru ca se scoala Mircea Sandu dimineata si zice 'hai sa mai bagam ceva
in regulamentul asta!'. Comitetul Executiv e al lui Mircea Sandu. Face doar ce zice el. L-am sustinut
atunci, iar acum imi pare rau", a spus Becali.

 Finantatorul ros-albastrilor sustine ca stie motivul pentru care Mircea Sandu are ceva impotiva lui, dar nu
va spune niciodata despre ce e vorba. "Nu il inteleg, vreau sa am o discutie cu el pentru ca nu inteleg de
unde are atata dusmanie pe mine. in Elvetia l-am salutat si atat, nu am vorbit mai mult. Eu stiu ce s-a
intamplat, de ce are ceva cu mine, dar nu pot sa va mai spun. Sunt unele lucruri care nu trebuie stiute.
Probabil nu o sa le spun niciodata", a mai afirmat acesta.
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