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Francezul Zinedine Zidane a anunţat joi, cu prilejul unei conferinţe de presă inopinate, că
nu va mai antrena echipa Real Madrid şi în sezonul viitor, la câteva zile după cel de-al
treilea succes consecutiv al spaniolilor în Liga Campionilor, relatează ziarul AS. Alături
de el a fost și președintele Florentino Perez. Zidane a preluat-o pe Real Madrid în ianuarie
2016 şi a reuşit un palmares de 104 victorii, 29 remize şi 16 înfrângeri. El a câştigat ca
antrenor cu echipa madrilenă 9 trofee, dintre care 3 în Liga Campionilor şi 2 în Cupa
Mondială a cluburilor.
"Am luat decizia de a pleca și de a nu mai fi antrenorul lui Real în sezonul viitor. Nu voi antrena
în sezonul viitor. Nu caut altă echipă. Am vorbit cu președintele și i-am explicat. Este un
moment straniu, dar e important. Trebuia să fac asta. Așa e mai bine pentru toți. Echipa trebuie
să câștige, iar eu am nevoie de o schimbare. Am nevoie de un alt discurs, altă metodologie și
de aceea am luat decizia asta.

Trebuie o schimbare și am luat decizia de a nu mai continua începând cu noul sezon.Cum a zis
și președintele, pot reveni. Madrid mi-a dat totul. Voi fi aproape de acest club mereu. Pentru
mulți nu are sens, dar are pentru mine. E momentul unei schimbări. Și pentru jucători e la fel.
După trei ani este decizia adecvată. Vreau să mulțumesc fanilor. Mereu m-au sprijinit. Le
mulțumesc tuturor de la acest club.E un club care are o exigență foarte mare. Aici lumea dă
totul. Au fost momente frumoase, dar și momente grele. Asta te face să gândești. Eu cred că și
jucătorii au nevoie de schimbare.

Eu sunt un câștigător. Eu vreau să câștig. Dacă nu simt că voi câștiga, fac o schimbare. E vina
mea. Nu voi da vina pe alții. Eu trebuie să plec.

Se ajunge la un moment în care te întrebi «Ce să le cer mai mult?» E momentul ca ei să audă
un alt discurs, ca să câștige din nou. Și jucătorii știu că plec. Nu am vorbit cu fiecare jucător, dar
lotul știe. Am vorbit cu Sergio Ramos, căpitanul.

E decizia mea. Poate greșesc, dar așa gândesc acum. Dacă nu văd clar că vom continua să
câștigăm, atunci e momentul în care mai bine schimb. Nu vreau să fac prostii. Nu vreau să
vorbesc despre lot și despre schimbări la nivelul lotului. Jucătorii și-au demonstrat valoare. Nu
trebuie să vorbesc despre ce urmează pentru echipă.", a declarat Zinedine Zidane în conferința
de presă.

Florentino Perez a fost luat prin surprindere de alegerea lui Zidane: ''Pentru mine este o decizie
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neaşteptată. Este o zi tristă. L-am iubit ca pe nimeni altul, ca jucător şi ca antrenor. A avut un
mare impact asupra mea când am aflat ieri de această decizie. Aş fi vrut să-l conving, dar ştiu
cum este. Casa asta este familia lui pentru întotdeauna. Nimeni nu este pregătit pentru o ştire
ca asta''.

La 46 de ani, pe care îi va împlini pe 23 iunie, francezul pleacă de la Madrid acum, când e cel
mai bun antrenor, cu 9 trofee galactice într-un timp record. Zinedine Zidane a venit la Real
Madrid în ianuarie 2016, înlocuindu-l pe Rafa Benitez. Cu el pe bancă, Real a câștigat de trei
ori la rând UEFA Champions League, un campionat, o Cupă a Spaniei, o Supercupă a Spaniei,
două Campionate Mondiale ale Cluburilor și două Supercupe ale Europei.

Cristiano Ronaldo, mândru că a fost jucătorul lui Zidane

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, vedeta lui Real Madrid, s-a declarat mândru pentru că
a fost jucătorul lui Zinedine Zidane, cel care a anunţat joi că nu va mai antrena echipa spaniolă,
relatează EFE.

"Simt doar mândrie că am am fost jucătorul tău. Mister, mulţumesc pentru tot", a scris Ronaldo
pe Instagram, alături de o fotografie în care sărbătoreşte împreună cu Zidane câştigarea
campionatului Spaniei în sezonul trecut.

Raul Gonzalez şi Xabi Alonso, doi foşti mari jucători ai lui Real Madrid, au afirmat că respectă
decizia lui Zidane.

"Cred că trebuie să-i mulţumim pentru toată munca pe care a depus-o la Real Madrid, cu multe
trofee, printre care trei Ligi ale Campionilor. Prin urmare, merită tot respectul pentru decizia sa.
Meserie asta nu e uşoară, e foarte pretenţioasă şi uneori trebuie să te opreşti ca să te încarci
din nou cu energie", a spus Raul.

Xabi Alonso a elogiat şi el activitatea tehnicianului francez pe banca lui Real şi a estimat că
decizia acestuia "merită un respect deplin".
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Pochettino, Wenger sau Conte, posibili înlocuitori ai lui Zidane la Real Madrid (presă)

Mauricio Pochettino, Arsene Wenger sau Antonio Conte sunt printre numele menţionate de
France Football ca posibili înlocuitori ai lui Zinedine Zidane pe banca tehnică a echipei spaniole
Real Madrid.

Argentinianul Mauricio Pochettino a semnat săptămâna trecută un nou contract cu Tottenham
Hotspur pînă 2023. În urmă cu o lună, ziarul Marca a scris că preşedintele lui Real, Florentino
Perez, se gândeşte să-l numească pe antrenorul argentinian în cazul plecării lui Zidane.

Arsene Wenger, legendarul antrenor al lui Arsenal, s-a despărţit la finalul acestui sezon de
formaţia pe care a pregătit-o timp de aproape 22 de ani. Wenger a recunoscut că a avut o
ofertă tentantă de la Real acum zece ani.

Italianul Maurizio Sarri, până de curând la Napoli, este o variantă surprinzătoare. Şanse mai
mari le-ar avea un compatriot al său, Antonio Conte, ce este foarte aproape să plece de la
Chelsea.

Există şi posibilitatea ca Florentino Perez să numească un fost jucător important al lui Real,
care nu a mai antrenat la nivel înalt, aşa cum s-a întâmplat şi cu Zidane, care a preluat echipa
de pe Bernabeu la începutul lui 2016. În această categorie ar intra Jose Maria Gutierrez
Hernandez, cunoscut sub numele de Guti, care a început ca antrenor la echipa Under-19 a
clubului, dar şi Santiago Solari, care pregăteşte formaţia secundă a clubului, Castilla.

AFP aminteşte că Perez îl apreciază şi pe Joachim Loew, care este de 12 ani selecţionerul
naţionalei Germaniei campioana mondială en titre. Loew estesub contract până în 2022.

Un nume vehiculat de ziariştii spanioli este şi germanul Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool,
echipă învinsă sâmbătă de Real în finala Ligii Campionilor.
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