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Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, duminică seara, că este
foarte dezamăgit de faptul că nu a câştigat titlul, precizând că îşi reproşează ratarea
obiectivului.
"Sunt foarte dezamăgit că nu am reuşit să câştigăm titlul. Normal că îmi reproşez ratarea
obiectivului. Atunci când nu se îndeplineşte obiectivul primul vinovat este antrenorul. Eu am
făcut o analiză a ceea ce am făcut de când am venit aici şi până acum şi unde am greşit", a
spus Dică la Digi Sport.

"Înfrângerea de la Iaşi ne-a costat. Am câştigat astăzi cu Astra Giurgiu, dar nu mai depindea de
noi. Înainte cu 3 etape să se încheie sezonul eram pe primul loc, dar am pierdut acolo şi nu
trebuia. Atunci am pierdut şi locul 1 şi campionatul", a adăugat tehnicianul.

În ceea ce priveşte prelungirea contractului cu FCSB, Dică a afirmat: "Mie mi se termină
contractul. Deocamdată nu ştiu ce voi face. În primul rând trebuie să vină o ofertă de la club.
Vom vedea săptămâna viitoare ce se va întâmpla".

Gigi Becali a anunțat la finalul acestui sezon câștigat de CFR Cluj că Nicolae Dică va
rămâne la echipă și în sezonul viitor
și că-și dorește să-l transfere în această vară și pe Anatole Abang de la Astra.

"Cine e de vină că am pierdut titlul? Eu, că am fost lacom și l-am pus căpitan pe Alibec. Am zis
că poate ne scoatem banii pe el și de-aia am tras de el. Alibec a uitat fotbalul. Îl compari pe
Abang cu Alibec sau cu Gnohere? Trebuie să întărim echipa cu jucători care au forță. Vreau
să-i iau pe Abang, Omrani și pe Matei de la Astra. Îl iert pe Abang, e cleptoman, dar pe mine
mă interesează că joacă fotbal și ați văzut ce bine își face crucea. E ortodox! Pe Abang și
Omrani îi iau sigur", a declarat Gigi Becali.

...despre viitorul lui Nicolae Dică: "El rămâne, dar vor pleca jucători. Lui Dică n-am ce să-i
reproșez. El va spune că voia să-l dea afară pe Alibec, dar eu nu l-am lăsat. Eu comunicam cu
MM și îmi spunea că el știe mult fotbal, dar ce se întâmpla la antrenament era altceva. Bine că
l-am pus pe Cristi Tănase să joace ca să-mi dau seama că nu mai poate. Pe Teixeira vreau să-l
mai țin un an".
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"Nu știu ce sentimente mă încearcă. Titlul a fost câștigat de echipa mai puternică, mai tare. Eu
sunt responsabil pentru că am permis din cauza lui Alibec să se facă niște lucruri la echipă.
CFR e echipa mai puternică! Noi nici azi n-am condus clar. Noi nu avem niciun joc elaborat, nu
avem posesia. Niciodată n-am jucat așa de prost. Avem jucători cu frică" Gigi Becali

CFR Cluj a câştigat titlul de campioană a României la fotbal, duminică seara, după ce a învins-o
pe FC Viitorul Constanţa cu scorul de 1-0 (1-0), pe teren propriu, în etapa a 10-a, ultima, din
faza play-off a Ligii I de fotbal, în timp ce FCSB a dispus cu 1-0 (1-0) de Astra Giurgiu, pe Arena
Naţională. CFR a cucerit al patrulea său titlu de campioană naţională după cele din 2008, 2010
şi 2012.
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