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Dan Petrescu, ultima speranta - CFR Cluj, pe un
butoi cu pulbere dupa naufragiul din cupele
europene
La finalul lunii noiembrie a lui 2020, Dan Petrescu era indepartat de la CFR.
La opt luni distanta, "Bursucul" este vazut drept singurul care poate redresa
corabia clujeana. Marius sumudica a esuat in Gruia, parcursul din Europa
fotbalistica fiind mult sub pretentiile unei campioane, scrie HotNews.
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Dan Petrescu: Adio, dar raman cu tine

CFR s-a prezentat mult sub standardele ultimilor ani, iar campioana a "retrogradat" in grupele
Conference League. Doua etaje mai jos decat marele vis numit Champions League.
Esecul din Gruia cu Steaua Rosie Belgradi-a fost fatal lui Marius sumudica, antrenor adus cu
surle si trambite la Cluj in locul lui Edi Iordanescu (a luat titlul, dar parca a fost lasat prea usor sa
plece).
Toate sursele din presa sportiva duc spre acelasi nume:Dan Petrescu. Antrenor care a ridicat
alaturi de CFR capul in cupele europene si care a instaurat hegemonia Ardealului in Liga 1.
Discutiile dintre Nelutu Varga (patronul gruparii campioane a Romaniei) si Petrescu ar fi demarat

deja, iar conform Prosport antrenorul este asteptat in cursul zilei de vineri in Gruia.
Exista unele voci care spun caDan Petrescu ar putea chiar sa stea pe banca la meciul vedeta cu
FCSB de duminica (ora 21:00).
Parcursul imaculat din Liga 1 (6 victorii din tot atatea meciuri)nu l-a putut salva pe sumi,
antrenor adus pentru a face performanta in Europa.

Bataie in vestiarul celor de la CFR
Eliminarea rusinoasa din Europa League a produs multa frustare la Cluj. Cel mai bun exemplu:
bataia care a avut loc in vestiarul campioanei Romaniei dupa meciul cu Steaua Rosie Belgrad.
Pe imaginile surprinse de un reprezentat al sarbilor se poate vedea incaierarea produsa in
vestiarul campioanei dupa dubla de cosmar cu Steaua Rosie Belgrad.
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