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STEAUA, aproape de un DEZASTRU DE
PROPORTII
Steaua este in pericol sa piarda nu mai putin de sapte jucatori la finalul
sezonului 2013-2014, toti intrand in ultimul an de contract, informeaza
Realitatea.net.
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"Avem jucatori care isi termina contractul la vara, se poarta discutii pentru prelungire. Noi ne
bazam in continuare pe Tata (n.r. - Ciprian Tatarusanu). Daca lui ii convin conditiile, cu siguranta
va ramane in Ghencea. In momentul de fata avem alte obiective, iar cand vom realiza calificarea
in grupele Ligii, conditiile noastre financiare vor fi mult mai bune. Nu s-a pus problema ca Tata sa
refuze oferta Stelei. El va apara si asta il va ajuta si pe el sa ramana numarul 1 in poarta
nationalei. Majoritatea jucatorilor pe care ii avem in lot sunt baieti incredibili", a declarat Laurentiu
Reghecampf laRadio Sport Total FM.
JUCATORII CARE INCHEIE CONTRACTUL CU STEAUA IN IUNIE 2014
Ciprian Tatarusanu (27 de ani, portar) - 2,8 milioane de euro*
Doru Bratu (24 de ani, fundas central) - 350.000 de euro
Daniel Georgievski (25 de ani, fundas dreapta) - 1,5 milioane de euro
Lucian Filip (22 de ani, mijlocas defensiv) - 650.000 de euro
Andrei Prepelita (27 de ani, mijlocas defensiv) - 900.000 de euro
Cristian Tanase (26 de ani, mijlocas ofensiv) - 3 milioane de euro
Leandro Tatu (31 de ani, atacant) - 625.000 de euro

Federico Piovaccari (28 de ani, atacant) - 700.000 de euro (IMPRUMUTAT DE LA SAMPDORIA)
*in dreptul jucatorilor sunt notate cotatiile de piata
Dintre acesti jucatori, Bratu si Tatu trebuie sa traga tare pentru a confirma ca merita prelungirea.
Fundasul adus de la Chiajna a fost pus la zid dupa prestatia catastrofala din meciul cu Viitorul, in
vreme ce brazilianul este chinuit de accidentari de mai mult timp, iar clubul a fost in cele din urma
obligat sa-l pastreze in lot, din cauza angajamentului semnat, anuntaDigi Sport.
Un caz aparte este cel al lui Lucian Filip, si el aflat intr-o situatie incerta. Mijlocasul se bucura
insa de uportul neconditionat al antrenorului Reghecampf, care l-a adus de la Chiajna.
Si in privinta macedoneanului Georgievski se pregateste o oferta de prelungire, acesta dovedind
calitati incontestabile, care l-au transformat in titularul postului problematic de fundas dreapta.
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