Pandurii, out Liga 2. Ce se întâmplă cu punctele obținute de
echipele care au jucat cu gorjenii!
Categorie: Fotbal Publicat: Joi, 08 Octombrie 2020 23:16 Scris de Dan Bratu Accesări:
1456
Pandurii Târgu Jiu a fost exclusă de FRF din Liga 2.

FRF a luat de decizie radicală față de echipa care în urmă cu șapte ani reprezenta România în
Europa League. Comisia de Recurs a Federației Române de Fotbal a exclus clubul Pandurii
Târgu Jiu din campionat, astfel că actualul sezon de Liga 2 va continua din etapa a 7-a cu 20 de
echipe, încă cu două formații care vor sta aproape în fiecare etapă, fiindcă această ediție a
început cu număr impar de combatante.
Comisia de Licențiere a refuzat inițial acordaea certificării pentru Liga 2 clubului Pandurii, iar
gruparea gorjeană a obținut dreptul de a evolua în campionat la Comisia de Recurs. Dar litigiul
a continuat după ce fostul antrenor Adrian Bogoi a acuzat fostul club de semnătură falsă în
cazul litigiului cu el, iar joi, Comisia de Recurs a FRF a decis desființarea propriei decizii din
24.08.2020, nr. 32, respingerea recursului formulat de Pandurii ”împotriva Hotărârii nr. 17 din
17.08.2020, pronunțată de Comisia de Disciplină și Etică a FRF, în contradictoriu cu FRF”.
Informația a fost anunțată de Liga 2 ProSport.
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Decizia este defintiv și se va pune în aplicare imediat pe plan intern, astfle că Pandurii nu va
mai fi programată să joace în meciul cu Farul. Gorjenii au dreptul să se duc însă la TAS, dar
trebuie să facă acest lucru în 10 zile de la comunicarea primită de la FRF. Rezultatele
înregistrate până în acest moment în campionat de Pandurii vor fi anulate, astfel că șase echipe
vor rămâne fără trei puncte acumulate în clasament.
Este vorba de Metaloglobus (3-0 la masa verde), Rapid (2-1), Turris Oltul Turnu Măgurele (5-0),
Concordia Chiajna (4-0), CS Mioveni (2-1) și Universitatea Cluj (2-0). Din fericire FC
Universitatea Craiova nu a apucat să joace cu Pandurii Tg Jiu, astfel că Știința nu este afectată
deloc de excluderea acestei formații din campionat.
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