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Cantecul de lebada al lui Mandorlini
Presa de azi trateaza cu ingrijorare forma extrem de modesta a campioanei
CFR Cluj, care a pierdut lamentabil in fata unei nou promovate, 0-3 cu
Sportul Studentesc, si, in ciuda asigurarilor patronului Paszkany ca antrenorul
italian va ramane, da ca sigura plecarea lui Andrea Mandorlini de pe banca
ardelenilor.
Infrangerea clujenilor in Regie este capul de afis al presei sportive de azi, in conditiile in care
CFR este campioana Romaniei, echipa care ne va reprezenta in grupele UEFA Champions
League, competitie care incepe la mijlocul lunii spetembrie. Intreaga presa se declara convinsa
ca Andrea Mandorlini va avea soarta lui Ioan Andone, cel care a castigat acum trei sezoane
campionatul cu CFR, pentru ca in anul urmator competitional sa fie demis dupa numai cateva
etape, inainte de inceperea Ligii Campionilor. Prosport titreaza “Nebunie in Regie”, notand ca
“Sportul Studentesc a furnizat ieri, in Regie, una dintre "bombele" inceputului de sezon, invingand
cu 3-0 (1-0) campioana CFR Cluj. Dupa esecul de aseara, italianul Mandorlini are clipele
numarate pe banca formatiei lui Paszkany. Meciul a fost marcat de excelenta prestatie a
"studentilor", rusinoasa evolutie a vedetelor de la ardeleni si gravele greseli ale lui Radu
Petrescu, arbitrul de centru”. Evenimentul zilei noteaza ca echipa campioana a pierdut rusinos pe
terenul unei nou-promovate, gazduind declaratia extrem de plastica a patronului clujenilor, Arpad
Paszkany: “Nervozitatea jucatorilor (n.r. Culio a fost iertat de eliminare, L. Traore si Cadu au fost
trimsi la cabine in meciul cu Sportul) vine din impotenta. Impotenta fotbalistica. Impreuna cu
Mandorlini au facut pregatirea, impreuna au lucrat tactic, impreuna trebuie sa scoata echipa din
aceasta stare. Rezultatul este mai mult decat rusinos. Este de cacao. Mandorlini ramane.
Arbitrajul nu a influentat deloc rezultatul acestei partide, s-a facut 3-0 pana inainte de eliminari”. Si
Jurnalul National scrie despre momentul jenant al CFR-ului, titrand “Campioana in genunchi”,
pentru ca in text sa aprecieze ca “CFR a fost umilita de o exuberanta echipa a Sportului si dupa
cinci etape a acumulat doar cinci puncte, jumatate fata de echipele din fruntea clasamentului,
care au si un meci mai putin disputat. Voalat, sefii lui CFR au recunoscut, in premiera,
posibilitatea despartirii de antrenorul Andrea Mandorlini, iar italianul a renuntat sa participe la
conferinta de presa de dupa meci”. Gazeta Sporturilor scrie despre neputinta campioanei, dar
scoate in evidenta si un alt fapt interesant, petrecut la finalul meciului. „Dupa ce a facut meciul
praf, „centralul” Radu Petrescu i-a cerut socoteala cometatorului DigiSport, Ionut Angheluta, pentru
felul in care a comentat partida Sportul – CFR Cluj. Arbitrul a iesit foarte nervos din vestiar la cinci
minute dupa incheierea meciului. „Cine a comentat meciul asta? Sa ii transmiteti sanatate lui si
familiei sale! Sa isi vada de comentariile lui!”, a tunat Radu Petrescu si apoi a trantit usa

vestiarului”, scrie Gazeta Sporturilor, povestind apoi ca Angheluta a catalogat arbitrajul drept
foarte slab si enumerand lista lunga de erori comise de Petrescu in aceasta partida. Adevarul
titreaza „Studentii il trimit pe Mandorlini in vacanta”, notand ca „italianul de 50 de ani este ca si
plecat de pe banca feroviarilor”. Acelasi cotidian dezvaluie ca Mandorlini si-a negociat in aceasta
vara o clauza de 800.000 de euro in cazul in care va fi demis, insa aceasta suma o primeste doar
daca echipa se afla in primele opt in campionat, ceea ce nu este cazul acum, astfel ca, daca
Paszkany decide sa-l dea afara, italianul nu ia nici un ban. Bogdan Gheorghe
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