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Rapid, exclusa din Liga I si inlocuita de ACS
Poli Timisoara
Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, prin intermediul unui
comunicat oficial, ca locul ramas vacant in sezonul 2016-2017 al Ligii 1 prin
neinscrierea si dizolvarea S.C. Fotbal Club Rapid S.A. este ocupat de clubul
ACS Poli Timisoara, informeaza Mediafax.
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LPF mentioneaza ca ACS Poli Timisoara urmeaza a disputa primul joc oficial din cadrul acestei
editii de campionat in ziua de sambata, 30 iulie, impotriva echipei FC Dinamo.
Liga Profesionista de Fotbal a precizat si motivele pentru care a luat aceasta decizie:
"Avand in vedere:
- Dizolvarea S.C. Fotbal Club Rapid S.A. dispusa de Tribunalul Bucuresti la 13.06.2016 si faptul
ca pana in prezent nu s-a obtinut suspendarea procedurii falimentului;
- Hotararea executorie a Comisiei de Disciplina si Etica a FRF din 28.07.2016 prin care s-a
retinut ca S.C. Fotbal Club Rapid S.A. isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile
lichidarii pana la terminarea acesteia, in conditiile prevazute de art. 233 din Legea societatilor
comerciale nr. 31/1990;
- C.I.I. Brihac Aurel este singura persoana care poate asigura in conditii legale conducerea
activitatii S.C. Fotbal Club Rapid S.A.;

- C.I.I. Brihac Aurel nu a formulat o cerere de inscriere in competitiile organizate de LPF in
numele S.C. Fotbal Club Rapid S.A. si nici nu si-a insusit cererile de inscriere si afiliere formulate
de persoane care nu pot indeplini operatiuni pentru club;
- C.I.I. Brihac Aurel a aratat ca ”fiind in procedura falimentului lichidatorul nu are dreptul de a
incheia contracte de munca sau conventii de prestari servicii sportive, deoarece debitoarea (S.C.
Fotbal Club Rapid S.A.) nu mai are activitate sportiva”;
Ne manifestam regretul ca fotbalul romanesc pierde un club ca S.C. Fotbal Club Rapid S.A. si
avem speranta ca suporterii, pe care i-am simtit alaturi de club, vor gasi solutiile pentru a
continua istoria spiritului visiniu intr-o noua forma de organizare."
Cu o ora mai devreme, Federatia Romana de Fotbal (FRF) a publicat pe site-ul oficial decizia
data de Comisia de Disciplina si Etica cu privire la situatia clubului FC Rapid Bucuresti. Potrivit
hotararii, Rapid are dreptul sportiv de a activa in Liga 1, iar societatea comerciala isi pastreaza
personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii.
Clubul Dinamo Bucuresti a anuntat ca va pune in vanzare bilete pentru meciul cu ACS Poli
Timisoara
Desi oficialii dinamovisti programasera deja un meci amical cu Dunarea Calarasi, in locul celui de
campionat, se pare ca acesta va fi anulat. Conducatorii echipei din Stefan cel Mare au decis sa
puna in vanzare biletele pentru partida de pe teren propriu cu ACS Poli Timisoara, desi Liga
Profesionista de Fotbal nu a anuntat o hotarare oficiala de inlocuire a formatiei Rapid Bucuresti
cu ACS Poli Timisoara.
Mai mult, Comisia de Disciplina a FRF a anuntat joi ca Rapid Bucuresti are dreptul sportiv
de a juca in Liga 1, dar ar putea fi exclusa din cauza starii de faliment.
"FC Dinamo Bucuresti va juca sambata, 30 iulie 2016, la ora 21:00, impotriva echipei ACS
Poli Timisoara intr-o partida programata pe stadionul din Stefan cel Mare, contand pentru
etapa a treia din Liga 1, editia 2016-2017.
Biletele pentru primul meci in fata propriilor suporteri in acest sezon competitional vor fi puse in
vanzare incepand de vineri, 29 iulie 2016, la ora 12:00, la casele stadionului din Stefan cel
Mare", a fost mesajul oficialilor lui Dinamo pe contul de Facebook.
Iata preturile biletelor la partida FC Dinamo Bucuresti - ACS Poli Timisoara:
TRIBUNA 0-VIP (sectoarele 4, 5 - randurile 13-19): 35 RON
TRIBUNA 0 (sectoarele 3, 4, 5, 6): 30 RON
TRIBUNA I (sectoarele 1, 2, 7, 8): 25 RON
TRIBUNA a II-a: 20 RON
PELUZA CATALIN HiLDAN: 10 RON
PELUZA SUD: 10 RON
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