Gigi Becali: "Mititelu a făcut tot ce a putut și a readus Craiova în
Liga 1, dar e greu cu mine!"
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Gigi Becali consideră că FCSB este favorită în meciul cu FC Universitatea Craiova.

După mai bine de 10 ani, echipele patronate de Adrian Mititelu și Gigi Becali se vor reîntâlni întrun meci de Liga 1. Editie.ro a stat de vorbă cu Gigi Becali, iar patronul roș-albaștrilor este
convins că îl va învinge iar pe Adrian Mititelu.
"Am spus că nu prea mai vreau să ies prin presă cu declarații, dar dacă e vorba de
Mititelu vreau să vă spun ceva. Omul ăsta avea o ambiție foarte mare să ne învingă. Sunt
sigur că o are și acum. Stăteam ore în șir cu el la telefon și tot îmi zicea că Universitatea
Craiova o să bată Steaua, dar e greu cu mine.
Bravo lui Mititelu pentru tot ce a făcut până acum. Nu e ușor să o iei de la zero, după ce
ai fost măcelărit, iar acum ai ajuns și la închisoare. Însă, v-am spus și la începutul
campionatului că lui Mititelu îi trebuie bani mulți că să își facă o echipă puternică de Liga
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1 și să mă bată pe mine. La fel de greu o să îi fie și cu Rotaru. Și el are echipa bună.
Mutu nu e un antrenor rău, dar îi trebuie jucători de valoare. Nu poți emite pretenții la
primele patru locuri dacă nu sunt la echipă jucători valoroși. Nu joacă Mutu pe teren la
Craiova. Suntem clar favoriți în meciul direct, iar cine nu recunoaște acest lucru atunci
nu se pricepe la fotbal. Cu toate că nu o să ne fie ușor în Bănie, tot noi vom câștiga", a
spus Gigi Becali.
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