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Fotbalul românesc oferă momente jenante, indiferent de Liga sau de competiția unde
echipele noastre participă.

Ediție.ro a aflat că ultimul astfel de eveniment s-a întâmplat în cursul zilei de sâmbătă, iar în
prim-plan a fost fostul câștigător al Cupei Campionilor Europeni, Adrian Bumbescu, șeful
centrului de copii și juniori al Stelei, dar și antrenor al grupei 2000 a celor din Ghencea.
Ce s-a întâmplat? Fostul fotbalist, trecut și prin curtea Universității Craiova, a considerat că
echipa sa este furată de arbitrii, după ce în minutul 14 centralul disputei i-a eliminat un fotbalist
în partida Steaua- FC Bucharest. După ce Bumbescu a scos echipa de pe teren, jocul nu s-a
mai reluat, iar stelistul ne-a mărturisit că își asumă toată responsabilitatea.
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Contactat de către Ediție.ro, Adrian Bumbescu ne-a dezvăluit că luni este convocat la o ședință
cu comandantul clubului Steaua, pentru a îi da acestuia toate explicațiile, dar că o să se
prezinte și la comisiile celor de la AMFB.
"Sunt bărbat și îmi asum tot ce s-a întâmplat. Nu am mai rezistat deoarece acestă echipă,
care se pare că este patronată de un libanez, tot câștigă meciuri cu arbitrii. La comisie
vor veni mai mulți reprezentați ai unor echipe care au fost furați și ei. Pe teren, antrenorul
celor de la Bucharest mi-a spus că dacă este să se facă combinații cu arbitrii, totuși nu le
face el, ci patronul său.
Însă eu am vrut să bag din nou echipa pe teren după vreo cinci minute de discuții cu
elevii mei, dar nu mai erau arbitrii pe gazon. Ei plecaseră la vestiare și completau foia.
Dar asta este! Acum îmi asum toată responsabilitatea și o să mă duc la comisie. O să
vedem ce decizie se va lua împotriva mea. Luni voi avea o discuție și cu domnul
comandant al clubului Steaua. O să îi explic de ce am decis să scot echipa de pe teren.
Cu Lăcătuș nu am discutat. Ce să discut? Până la urmă eu sunt șeful centrului de copii și
juniori și am și eu un cuvânt de spus în club.
Am scos echipa de pe teren pentru că am vrut să trag un semnal de alarmă față de cei
care ne arbitrează. Așa nu se mai poate", spus Bumbescu.
Ediție.ro a aflat că la acest meci a fost prezent și Adrian Boiangiu, antrenorul secund al lui Mirel
Rădoi de la U 21, iar acesta l-a sfătuit pe Bumbescu să nu scoată echipa de pe teren pentru că
o să fie amendat sau chiar suspendat.
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