
Triplett: \&quot;Nu sunt anchetat de FBI\&quot;
Implicat intr-un scandal privind pariuri ilegale, in Statele Unite ale Americii, baschetbalistul lui CSU
Atlassib, Keith Triplett neaga faptul ca ar fi anchetat de FBI, si sustine ca nu este decat martor in aceasta
investigatie. Povestea a fost dezvaluita de ESPN.com care sustine ca mai multi jucatori de baschet si
fotbal american ar fi fost contactati de un parior care le propunea acestora ca in schimbul unor avantaje
materiale sa marcheze punctele pe care el paria. Articolul a fost preluat apoi de ziarele din Toledo. 
  " Am fost la University of Toledo timp de trei ani, iar acesata poveste a aparut anul trecut (n.r.- potrivit
ESPN, ancheta a demarat in 2005). FBI nu ma investigheaza pe mine. Au inceput sa investigheze
echipele de fotbal american, jucatori din NFL (n.r.-liga profesionista de fotbal american) iar apoi si pe
cele de baschet. Din aceast motiv numele meu a aparut pe lista. Eu nu am fost niciodata acuzat. Daca as
fi fost, nu as fi avut voie sa parasesc statul, nici nu puteam sa ma urc in avion. Au verificat cate puncte am
marcat, au vrut sa stie cum l-am cunoscut pe Manni (n.r.- Ghazi Manni, cel suspectat ca i-a contactat pe
jucatori pentru a truca meciuri), dar nu s-a pus problema sa fiu acuzat ", sustine baschetbalistul. 
  TRIPLETT este sustinut suta la suta si de conducerea clubului. Directorul Mircea Vulc, este convins ca
Keith nu este vinovat si spune ca toata aceasta poveste l-a afectat pe jucator. " Keith a fost foarte afecat de
faptul ca in presa a aparut ca este anchetat de FBI. A trebuit sa stam mult de vorba cu el pentru a trece
peste asta. I-a fost rusine sa mai iasa in oras pentru ca lumea credea ca este este anchetat de FBI, ceea ce
nu prea este adevarat. El nu este anchetat de FBI. Este total nevinovat. in ziarul din Toledo spune ca
ancheta este in curs si ca unul din martori ar putea fi el. Dar in niciun caz nu spune ca el este anchetat.
Daca era asa, atat noi cat si el am fi trebuit sa fim anuntati de acest lucru ", a spus Mircea Vulc. La randul
sau, antrenorul Peter Schomers sustine ca "Atata timp cat el joaca corect si isi face treaba la echipa, nu ne
intereseaza altceva. Sincer, nu cred ca el este implicat in asa ceva", a spus Schomers. 
  De asemenea, avocatul lui Triplett, Ethan Vinson, a declarat, in 18 decembrie, ziua in care Keith juca
pentru CSU in meciul cu Muresul Tg. Mures, pentru ziarul FOX Toledo ca FBI nu i-a cerut clientului sau
sa se puna la dispozita anchetatorilor, in ciuda a ceea ce a aparut in presa. 
  POTRIVIT ESPN, ancheta FBI a pornit in 2005, prin anchetarea jucatorului de fotbal American Harvey
McDougle Jr., care a mai fost acuzat ca a luat parte la pariuri ilegale. in aceasta investigatie mai sunt
implicati si un fost jucator de fotbal american de la University of Toledo, Bruce Gradkowski, care in
present evolueaza in NFL, la Tampa Bay Buccaneers, dar si un fost arbitru din liga profesionista
nord-americana de baschet (NBA), Tim Donaghy, care a si pledat vinovat de implicare in pariuri ilegale. 
  Conform unor documente federale citate de ESPN, in " cazul Toledo " FBI a folosit sisteme electronice
de supraveghere, iar in decembrie 2005 a inregistrat o conversatie dintre McDougle si Manni, in care
primul spunea ca va contacta alti fotbalisti care sa aranjeze meciul cu University of Texas. 
  in articolul ESPN, aparut la sfarsitul lunii august 2007, se mai spune ca reteaua de pariuri ilegale nu se
opreste in Toledo. " Am urmarit acest caz in ultimele cinci luni, de la startul sau, in Toledo, si pana in
Michigan, un site de pariuri detinut de un offshore din Caraibe si pana in Las Vegas. Documetele pe care
le-am obtinut releva faptul ca in timpul investigatiei, agentii FBI au interceptat telefonul unui barbat care
a fost identificat ca avand legaturi cu membrii Cosa Nostra, cu familiile siciliene implicate in crima
organizata, despre care autoritatile sustin ca supravegheaza majoritatea pariurilor ilegale din zona
Detroit.
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