
<b>Ultimul tus pe tabloul Diviziei A</b>
Tabloul Diviziei A se va completa in aceasta seara, in urma disputarii celei de-a doua manse a meciurilor
de baraj pentru mentinerea / promovarea pe prima scena. Jocurile Gloria Buzau - Politehnica AEK
Timisoara (in tur, 3-5) si FC Oradea - Otelul Galati (in tur, 1-2) sunt ultimele intalniri oficiale ale unui
sezon intern convulsiv, cu zbateri in mediocritate, care nu au adus echipelor de club vreun avantaj
valoric. Dezobisnuiti cu atmosfera din primul esalon, suporterii formatiilor pe stadioanele carora sunt
programate partidele de astazi revendica cu insistenta, de la fotbalistii pe care ii vor sustine din tribune,
darul promovarii, pe care l-au asteptat de mai bine de un deceniu. Aceasta oportunitate se afla mai
aproape ca niciodata, iar o data implinita, ea ii va duce pe fani intr-o noua sfera de combativitate
polemica, in care subiecte principale, cu implicare directa in destinele formatiilor favorite, vor fi
personajele din cea mai inalta sfera fotbalistica, in frunte cu Mitica, Gigi, Jean, care vor lua locul vreunui
anonim de presedinte artagos, promovat de la Divizia C. In Divizia A aerul este ceva mai tare, iar
patronul bihorenilor, Marius Vizer, pare sa aiba tuburile de oxigen mai bune decat conducerea Otelului.
Astfel, el a suplimentat de la 5.000 la 7.000 de dolari / jucator, prima promisa fotbalistilor lui FC Oradea
in cazul promovarii. In schimb, galatenilor nu le-a fost promisa nici un fel de prima, ei mai avand chiar de
incasat primele restante din returul editiei de campionat care s-a incheiat acum aproape trei saptamani.
Situatia financiara este insa in avantajul divizionarei A in celalta confruntare de baraj, Poli AEK stand
incomparabil mai bine decat buzoienii. Cu doua zile inaintea meciului, fotbalistii Gloriei au protestat
amenintator fata de neprimirea banilor ce li se cuveneau din contracte si prime, in joc fiind aproape doua
miliarde de lei. In cazul in care pana aseara nu primeau jumatate din aceasta suma ei amenintau sa nu
intre astazi in teren. Chiar in conditii de austeritate, jucatorii din Crang au totusi promisa o prima de
promovare, in valoare de cate 5. 000 de dolari. Foarte suparat pe presedintele Dan Tulpan, antrenorul Ioan
Viorel stie insa cel mai bine ca distanta de la vorbe la fapte este foarte mare si este decis ca dupa acest joc
sa paraseasca echipa, gest care spera sa fie urmat de cat mai multi jucatori. Relatii tensionate
antrenor-presedinte sunt si la Galati, o ruptura intre Igor Parvu si Costel Orac fiind iminenta, indiferent de
concluzia barajului de astazi. FC Oradea nu a mai jucat in Divizia A de 13 ani, iar Gloria Buzau de 16,
astfel ca se asteapta ca arenele ambelor formatii sa fie arhipline astazi, la ora 17. 30, cand este programat
fluierul de start al meciurilor. Pretul unui bilet la meciul Gloria - Poli AEK este de 50. 000 lei, in acest
pret fiind inclus si un fular cu insemnele clubului, o insigna si doua cartoane (unul rosu, celalalt albastru),
cu ajutorul carora spectatorii sa coloreze arena din Crang. Ambele partide vor fi transmise in direct,
alternativ, de Romania 1.
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