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Evz il pune la zid pe Andone
Ziarele de astazi vorbesc despre problemele de la Dinamo dupa infrangerea
rusinoasa suferita la Split, despre plecarea lui Mihai Stoica de la Unirea
Urziceni dupa trei ani extraordinari, dar si despre capul de afis al tragerii la
sorti pentru play-off-ul din Europa League, FC Timisoara – Manchester City.
Evenimentul zilei prezinta un rechizitoriu extrem de dur impotriva antrenorului dinamovist Ioan
Andone, pe care il considera principalul vinovat pentru eliminarea “cainilor rosii” din Europa
League, dupa 0-3 pe terenul lui Hajduk Split. Articolul este intitulat simplul, “Vinovat: Andone”, iar
in material se vorbeste despre “o noua pagina neagra in cupele europene” a dinamovistilor, dar si
despre faptul ca “antrenorul accepta imixtiunea impresarilor si se lasa condus de sefi”. Si Prosport
scrie despre esecul rusinos al dinamovistilor, gazduind chiar explicatiile lui Andone, care acorda
un interviu. “Imi vine sa ma las! Le cer scuze suporterilor”, transmite tehnicianul lui Dinamo,
explicand ca “unii jucatori m-au dezamagit crunt, iar eu am facut greseli de alcatuire a echipei si
nu am reusit sa ma fac inteles de catre jucatori, de catre presa”. Tot legat de subiect, Libertatea
apare cu un interviu al lui Cornel Talnar, antrenorul din sezonul trecut al “cainilor”, care se intreaba
de ce la Dinamo nu au fost adusi fundasi centrali de valoare, dupa ce si anul trecut au fost mari
probleme in acea zona a terenului, si prevede ca “probabil va mai trece mult timp pana cand
echipa isi va reveni din acest soc”. Plecarea lui Mihai Stoica din fruntea clubului Unirea Urziceni
este un alt subiect important al ziarelor de azi. Evenimentul zilei scrie ca despartirea este cauzata
de problemele financiare ale patronului Dumitru Bucsaru, “care a temperat investitiile in aceasta
vara”. In acelasi material se explica faptul ca jucatorii, neplatiti de luni de zile, ar putea sa plece
gratis, iar “antrenorul Ronny Levy e si el pe picior de plecare. “Se destrama Unirea?” se intreaba si
Prosport, care scrie ca “situatia disperata cu care se confrunta ialomitenii pune sub semnul
intrebarii continuitatea clubului in Liga 1”, apreciind ca Ronny Levy ar putea pleca de la echipa in
semn de solidaritate cu managerul general. Si tragerea la sorti pentru play-off-ul Europa League
a starnit interesul presei, mai ales ca FC Timisoara a cazut cu Manchester City, noul El Dorado al
fotbalului mondial. “Timisoara se bate cu cel mai bogat club din lume’, a titrat Evz, notand ca
“Manchester City pare, la prima vedere, o trupa de netrecut”. Prosport insista pe reactiile
timisorenilor, care se arata extrem de optimisti, desi cu putine ore inaintea tragerii reuseau o
calificare in ultimele secunde in fata anonimilor finlandezi de la MyPa. “Cred in calificare! Anul
trecut am eliminat detinatoarea trofeului”, a spus presedintele Gheorghe Chivorchian, iar patronul
Marian Iancu a intarit cu o pozitie la fel de increzatoare. In fine, Gazeta Sporturilor vine cu o stire
legata de echipa nationala, care va infrunta Turcia, pe 11 august, la Istanbul. Oponentii “tricolorilor”
au solicitat, iar FRF a fost de acord, cu mutarea partidei de la ora 21 la ora 21,15, la cererea
postului care va transmite intalnirea in Tara Semilunei. (B.G.)
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