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Gigi Becali se gândește deja la un înlocuitor pentru Mihai Teja dacă FCSB pierde campionatul.

Patronul roș-albaștrilor dorește să schimbe total strategia în cadrul clubului său dacă echipa sa
pierde din nou titlul în Liga 1.
Finanțatorul vicecampionilor este cunoscut ca un patron care se bagă la FCSB peste antrenorii
săi. Însă, cu toate acestea, Gigi Becali nu este mulțumit de jocul pe care elevii lui Mihai Teja îl
prestează în ultimul timp, chiar dacă roș-albaștrii au învins etapa trecută echipa lui Andrici, scor
3-2. Ediție.ro a aflat că tot mai mulți apropiați de ai săi i-l tot propun latifundiarului din Pipera pe
Cristiano Bergodi.
Însă această schimbare s-ar putea face doar dacă Mihai Teja pierde campionatul. Surse din
anturajul lui Gigi Becali ne-au dezvăluit că patronul vicecampionilor nu mai respinge acum
categoric această variantă, după ce a văzut că antrenorul italian chiar face treabă bună la

Ediție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF

EXCLUSIV. Gigi Becali a pus din nou ochii pe Cristiano Bergodi.
Emoții pentru Teja!
Categorie: Fotbal Publicat: Miercuri, 03 Aprilie 2019 13:59 Scris de Daniel Vlad Accesări:
884
Voluntari. Mai mult, finanțatorul ocupantei locului 2 din Liga 1 a aflat că fostul căpitan al lui Lazio
nu a semnat până acum prelungirea contractului cu gruparea ilfovenilor.
Actuala înțelegere pe care Cristioano Bergodi o are cu ilfovenii expiră la vară. Însă, deși frații
Victor și Giovanni Becali sunt rudă cu Mihai Teja, totuși aceștia nu ezită nici ei să îi pună
italianului o vorbă bună la vărul lor. La partida FCSB-CSU, antrenorul lui FC Voluntari a luat loc
alături de Victor Becali, nu înainte de a da mâna și cu tatăl lui Neymar, cel care a venise însoțit
la meci de frații Becali.
În 2009 Bergodi l-a dat afară pe Gigi din vestiar!
Apropiați de ai lui Gigi Becali ne-au dezvăluit că patronul vicecampionilor și Cristiano Bergodi au
dat uitării evenimentul din 2009, atunci când în pauza meciului cu Șherif Tiraspol, antrenorul
italian i-a spus latifundiarului din Pipera să iasă din vestiar după ce acesta intrase și își critica
jucătorii. Partida respectivă se desfășura în Ghencea, iar după meci actualul antrenor al lui
Voluntari a fost demis.
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