Marcel Pușcaș: "Echipa se va reuni pe 22 iunie. Trebuie să jucăm
pe Oblemenco!"
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Marcel Pușcaș a anunțat data reunirii lui FC Universitatea Craiova.

Președintele Științei a vorbit la RadioSport 1 despre campania de achiziții a Științei, dar a
mărturisit că săptămâna viitoare alb-albaștrii s-ar putea să se despartă de câțiva jucători.
"Am analizat și am făcut o listă cu vreo 25-30 de jucători pe care îi avem în vizor. Acum
vom vedea și pe cine putem să aducem dintre acești fotbaliști. Am vorbit cu Dragu și am
convenit că nu mai putem să continăm și de la vară. El este un băiat foarte inteligent și a
înțeles. Eu îi urez succes la echipa unde o să joace. Săptămâna viitoare vom discuta și
cu alți fotbaliști care nu vor mai fi în vederile noastre pentru Liga 2. Echipa se va reuni pe
data de 22 iunie și vom avea două cantonamente. Unul în țară și unul în străinătate", a
spus Pușcaș.
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Marcel Pușcaș a vorbit și la ProSport LIVE despre situația lui FC Universitatea Craiova. "Sper
să putem, să le dea Dumnezeu inspirație celor de la Primăria Craiova să modifice acea
decizie prin care nu este permis accesul decât unei singure echipe pe stadion. Un act
emis de Primăria Craiova, o decizie a Consiliului Local, poate să ducă la neaccesul unei
grupări sportive pe un stadion public. Imaginați-vă în Liga a 2-a un meci între noi și, să
zicem, Rapid, dacă nu promovează, deși mi-aș dori să promoveze, cu 15 mii de
spectatori. 100 la sută vor fi 15 mii. Păi, acești 15 mii de craioveni ar trebui să se
deplaseze la Târgu Jiu, 120 de kilometri, să își vadă favoriții.

Dar acești 15 mii de craioveni sunt și ei contribuabili și poate au pus și ei nocturna la
acest stadion frumos al orașului Craiova. Și, atunci, de ce trebuie să te comporți astfel cu
15 mii de oameni, de parcă n-ar fi tot concitadinii tăi și contribuabilii tăi. Aici nu e vorba
de Mititelu sau de ne-Mititelu. Aici e vorba de principiu. Aici e vorba că orașul tău mai are
o echipă care are suporteri mulți, și suporteri loiali, care sunt cetățeni ai urbei și pe care
nu-i lași să-și vadă favoriții pe stadionul pentru care și ei au plătit taxe și impozite. Nu-i
Ediție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF

Marcel Pușcaș: "Echipa se va reuni pe 22 iunie. Trebuie să jucăm
pe Oblemenco!"
Categorie: Știri FCU Publicat: Duminică, 31 Mai 2020 23:45 Scris de Dan Bratu Accesări:
2342
vorba de niciun Mititelu aici.
Dacă stadionul din Craiova a costat 60 de milioane și tu ai pagube anuale în jur de un
milion, un stadion trebuie să aibă o perioadă de amortizare. E logic să fie așa. 10 ani, 15
ani, 20 de ani… Păi dacă tu mergi de trei-patru ani tot pe minus cu un milion, deja s-au
făcut 64-65 de milioane. Și peste 20 de ani o să fie 120 de milioane de euro pagubă,
pentru că nu știi să-l administrezi, pentru că nu permiți celor de la FC Universitatea să
evolueze acolo, pentru că nu faci spectacole, pentru că nu îl exploatezi așa cum trebuie”,
a explicat Marcel Pușcaș.
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