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Marius Sumudica sustine ca vrea sa isi
prelungeasca intelegerea cu Astra Giurgiu
Tehnicianul Marius Sumudica a dezvaluit, miercuri, ca isi va prelungi
contractul cu Astra Giurgiu, in cazul in care campioana en titre a Ligii 1 isi va
pastra actualul lot de jucatori, transmite Mediafax.

/fanatik.ro

Sumudica a intrat, in ianuarie, in ultimele sase luni de contract cu formatia giurgiuveana, iar la
acea vreme a anuntat ca va parasi echipa. intre timp, tehnicianul in varsta de 45 de ani s-a
razgandit si spune ca este pregatit sa continue la Astra.
"Maine (n.r. - joi) va zbura patronul (n.r. - Ioan Niculae) spre Genk. Am avut o discutie
barbateasca. Este un om deschis, dar irascibil, la fel ca mine. As semna si maine
prelungirea cu Astra, daca ei si-ar dori sa continue cu Sumudica.
Daca sefii clubului imi pastreaza lotul si se vor prelungi contractele jucatorilor, atunci
maine semnez contractul cu ochii inchisi. La anul, m-as bate fara probleme la campionat.
Pentru mine, relatia cu jucatorii este ceva vital. Daca ramanem impreuna, atunci ne batem
la titlu", a afirmat Sumudica la Digi Sport Matinal.
Antrenorul Astrei considera ca echipa sa pastreaza sanse la primele doua locuri din Liga 1, chiar
daca, in acest moment, nu este sigura de accederea in play-off-ul competitiei. "Daca facem noua

puncte, dar este destul de greu, ne batem la locul de Champions League, la primele doua locuri",
a adaugat Sumudica.
Marius Sumudica a precizat ca nu vrea sa antreneze Steaua, in ciuda relatiei de prietenie pe
care o are cu finantatorul echipei, George Becali.
"Legatura mea de prietenie cu Gigi este una umana, profesionala nu poate sa existe
niciodata. Sumudica nu o sa fie niciodata pres, nu o sa fac ce imi spune un patron. Steaua
este un subiect inchis, fie ca se numeste Steaua, FCSB, FC Star Biscuiti, Faci Ce Spune
Becali sau cum vrea dansul sa o numeasca.
Eu il respect pentru ca baga bani in fotbal, dar pentru mine echipa asta nu exista si nu a
existat. Probabil ca inainte nu aveam valoarea sa antrenez echipa asta, dar acum pot, insa
nu vreau. Ei au un antrenor pe care-l stimez. Sufletul meu nu poate sa se apropie niciodata
de o astfel de echipa", a mai spus Marius Sumudica.
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