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L
umea fotbalului se aflã la
un moment de cotiturã.
Bogaþii fotbalului au por-
nit o revoluþie pentru a se
izola de restul lumii, un soi
de haiducie pe invers. Re-
acþiile împotriva acestui
demers sunt plasate între

moderat ºi violent ºi vin de la toate ni-
velurile, inclusiv de la importanþi oa-
meni de stat.

Douãsprezece mari cluburi au oficia-
lizat ieri lansarea Super Ligii, o competi-
þie privatã care va face concurenþã actua-
lei Ligi a Campionilor. Practic asistãm la
o declaraþie de rãzboi cãreia UEFAa pro-
mis cã îi va da replica, excluzând echipe-
le disidente ºi pe jucãtorii acestora din to-
ate competiþiile. Potrivit unui comunicat
al fondatorilor noii competiþii: “Douã-
sprezece dintre cele mai mari cluburi eu-
ropene anunþã cã au ajuns un acord pen-
tru crearea unei noi competiþii, «The Su-
per League», guvernatã de cluburile fon-
datoare. AC Milan, Arsenal, Atletico
Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona,
Inter Milano, Juventus, Liverpool, Man-
chester City, Manchester United, Real

Madrid ºi Tottenham s-au unit în calitate
de cluburi fondatoare. Sezonul inaugural
va debuta cât mai rapid posibil. În schim-
bul angajamentului lor, cluburile fonda-
toare vor primi o platã unicã de aproxi-
mativ 3,5 miliarde euro destinatã exclu-
siv investiþiilor în infrastructurã ºi vor
compensa impactul crizei Covid-19".
Dacã aceste cifre vor fi confirmate, noua
competiþie va genera venituri mult mai
mari decât cele obþinute de UEFA pentru
toate întrecerile sale la nivel de club
(Liga Campionilor, Europa League ºi
Supercupa Europei), care au generat o
reþetã de 3,2 miliarde euro din drepturile
de televizare în sezonul 2018-2019,
înainte de pandemia care a afectat grav
piaþa europeanã a drepturilor sportive.

UEFA a reacþionat înainte de anunþul
oficial al ”puciºtilor” ºi a anunþat cã va
exclude cluburile care vor participa la o
Super Ligã privatã: “UEFA, federaþia
englezã ºi Premier League, federaþia
spaniolã ºi LaLiga, federaþia italianã ºi
Lega Serie Aau aflat cã unele cluburi din
Anglia, Spania ºi Italia ar putea plãnui sã
anunþe înfiinþarea unei aºa-zise Super
Ligã. Dacã acest lucru se va întâmpla,

vrem sã rei-
terãm cã noi
– UEFA, FA,
R F E F ,
FIGC, Pre-
mier League,
L a L i g a ,
Lega Serie
A, dar ºi
FIFA ºi toate
federaþ i i le
care ne sunt
membre –
vom rãmâne
uniþi în efor-
turile de a
opri acest
proiect cinic,
proiect care se bazeazã pe interesul pro-
priu al câtorva cluburi într-un moment în
care societatea are nevoie de solidaritate
mai mult ca niciodatã. Vom analiza toate
mãsurile pe care le putem lua, la toate ni-
velurile, atât judiciar cât ºi sportiv, pentru
a preveni acest lucru. Fotbalul se bazeazã
pe competiþii deschise ºi merit sportiv, nu
poate fi altfel. Dupã cum au anunþat ante-
rior FIFA ºi cele ºase federaþii, cluburile

în cauzã vor primi interdicþie de partici-
pare în orice altã competiþie la nivel na-
þional, european sau mondial, iar jucãto-
rii lor ar putea pierde oportunitatea de
a-ºi reprezenta echipele naþionale.Le
mulþumim cluburilor din alte þãri, în spe-
cial celor franceze ºi germane, care au re-
fuzat sã participe.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 10)

Recviem pentru miuþã
Granzii fotbalului mondial ºi-au gãsit cel mai bun moment pentru a porni o revoluþie contra sãracilor. Dupã 14

luni de crizã sanitarã, fotbalul, orfan de spectatori, avea nevoie de un bobârnac care sã-l trezeascã. A primit un
bocanc în gurã, iar specialiºtii dezbat încã dacã aceastã loviturã îl va trezi sau l-a omorât. Oricum, fotbalul roman-
tic a primit certificatul de deces de la cele 12 formaþii de club din Europa, care au fondat o Super Ligã menitã sã
adune toþi banii care se pot aduna din acest sport. Vremea cluburilor mici, de tip David, care aveau ocazia sã încer-
ce sã îl rãpunã pe Goliat în cadrul cupelor europene a apus. Goliat a decis sã se joace doar cu cei de talia lui, pentru a
elimina orice surprizã neplãcutã. UEFA, intransigentã acum, va cãutã o portiþã de ieºire din aceastã situaþie ºi la
cum se prezintã istoria fotbalisticã de datã recentã, aceasta va fi în detrimentul cluburilor mici.

Pentru profesioniºtii care nu fac parte din elitã vin vremuri grele.
Pentru amatori, aceasta este bomboana de pe colivã. Omorât de coronavirus, fotbalul amator – inclusiv cele-

bra miuþã, care l-a dat fotbalului pe Dobrin - se poate retrage în muzeele sportului. În ultimul an, fotbalul de acest
tip s-a jucat doar în ilegalitate, în zone mai puþin vizibile ochiului celor care vegheazã la siguranþa sanitarã, cu te-
amã, pe tãcute. Fãrã urmã de bucurie, fotbalul celor mulþi îºi pierde rostul.

La intersecþia dintre pandemie ºi Superligã, putem pãstra un moment de reculegere pentru fotbalul copilãriei.n


