Alegeri FRF. Ciprian Marica, atac frontal la Răzvan Burleanu: „nu simte fotbalul"
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Descriere foto:

Ciprian Marica, fost internațional, l-a criticat pe actualul președinte al FRF, Răzvan Burleanu, pentru modul în care a
manageriat Federația în cei 4 ani de mandat.

Deși inițial Marica s-a bucurat de schimbarea conducerii Federației, astăzi, în prag de alegeri, fotbalistul îl critică dur pe Bur
Fostul atacant se înscrie pe lunga listă a foștilor fotbaliști care își manifestă susținerea pentru Ionuț Lupescu.

Ciprian Marica e de părere că în administrația Burleanu se minte mult și de asemenea, s-a arătat deranjat de atacurile act
președinte FRF, îndreptate spre tabăra susținătorilor lui Lupescu.

„Când a venit la Federaţie m-am bucurat, chiar dacă el nu era din fenomen. Nu cred că trebuia să ﬁe fotbalist ca să ﬁe u
manager. Am discutat cu el și i-am spus că trebuie să se ocupe mai mult de marketing și nu se mai poate cu antrenamente în
Că trebuie să ﬁm mai aproape de suporteri. Bine, la anumite capitole cred că e cam mult. Sunt vreo zece cameram
antrenamente.

Burleanu nu a reuşit să atragă oameni de fotbal lângă el. Nu are capacitatea asta. Adrian Mutu a fost adus acolo doar pentru c
alegeri. Asta e clar. Contra e doar antrenor și a spus că nu-l interesează alegerile.

Marica: Cu Burleanu la FRF, nu va fi liniște

Mă deranjează că nu simte fotbalul. Neﬁind fotbalist, are un handicap şi trebuia să își ia oameni care să suplinească a
carență. În discursul lui nu spune nimic. Mă deranjează că se minte foarte mult și că i-a făcut şomeri pe cei care au făcut ceva
fotbalul românesc.

La FRF nu e linişte şi nici nu va ﬁ atât timp cât e Răzvan Burleanu. El nu e acceptat de toată lumea. În plină campanie s-a tr
cumpere 300 de porţi pentru membrii afiliați. E prea pe faţă că vrei să atragi votanţi, adeziuni", a declarat Marica la TV Digi Sp
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