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Stadioanele 
goale afectează 
bugetul Stelei
Campioana României pierde din pricina 
suspendărilor date de UEFA. Doar din 
cheltuielile cu chiria și organizarea, Steaua 
va pierde 200.000 de euro în trei partide 
disputate cu stadionul gol

 lCRISTIAN SCUTARIU
cristian.scutariu@prosport.ro

Reţeta � nanciară de succes a 
clubului Steaua București din se-
zonul trecut, una fără precedent 
pentru fotbalul românesc, nu va 
mai putea �  repetată și în această 
stagiune. Dincolo de ratarea cali� -
cării în grupele Ligii Campionilor, 
insucces care a distanţat ireme-
diabil clubul de bonusul total 
de la UEFA de circa 19 milioane 
de euro, Steaua are de suferit și 
de pe urma încasărilor mici din 
vânzările de bilete. Un cumul de 
mai mulţi factori, printre care in-
teresul scăzut pentru Liga 1, lipsa 
numelor mari în confruntările 
europene și suspendările din par-
tea forurilor fotbalistice a făcut ca 
până în acest moment Steaua să 
joace două partide fără spectatori 
în Liga 1, iar pe 18 septembrie va 
juca o alta cu tribunele goale în 
debutul din Europa League, par-
tida cu Aalborg, de pe Naţional 
Arena.

Alături de UEFA prin bonu-
surile de performanţă, aportul 
fanilor care au cumpărat bilete 
la meciurile de sezonul trecut a 
asigurat bunăstarea � nanciară a 
clubului din Ghencea. Încasările 
totale în competiţiile europene au 
fost, în perioada menţionată, de 
3,81 milioane de euro, mare parte 
a banilor provenind din încasările 
de la partidele din grupele Ligii 
Campionilor, acolo unde doar jo-
cul cu Chelsea a adus aproape 1,5 
milioane de euro. Cu acești bani, 
clubul a putut să acopere circa 
90% din bugetul anual de salarii, 
unul cifrat la 4,2 milioane de euro. 

PIERDERI DE 350.000 DE 
EURO DUPĂ SUSPENDAREA 
STADIONULUI CU AALBORG

Problema clubului în acest 
sezon este aceea că pentru două 
etape în Liga 1 stadionul a fost 
suspendat, măsură luată din pri-
cina comportamentului galeri-
ei. Astfel, Steaua a jucat cu CSU 
Craiova și cu Pandurii Tg. Jiu cu 
tribunele goale, pe stadionul din 
Ghencea, fapt care a cauzat, con-
form estimărilor ProSport, pier-
deri de circa 100.000 de euro. 

Totuși, principala problemă 
vine de la suspendarea primită 
pentru jocul cu Aalborg, din gru-
pele Europa League. Problemele 
pe care fanii Stelei le-au făcut la 

So� a, în meciul cu Ludogoreţ din 
preliminariile Ligii Campionilor, 
a făcut ca forul fotbalistic să sus-
pende stadionul pentru meciul cu 
danezii, o partidă la care Steaua 
aștepta încasări importante. 
Astfel, dincolo de cheltuielile cu 
chiria și organizarea meciului 
pe Naţional Arena de aproape 
100.000 de euro, clubul este pri-
vat de încasări din bilete de circa 
250.000 de euro. 

Estimarea este făcută luând 
în calcul preţurile biletelor de la 
meciurile de acasă din ultima par-
ticipare a Stelei în grupele Europa 
League și o asistenţă medie de 
25.000 de oameni.

ADVERSARII DIN EUROPA 
LEAGUE NU ATRAG 
SPECTATORII LA STADION

O altă situaţie di� cilă dată de 
ratarea cali� cării în grupele Ligii 
Campionilor este aceea că nume-
le adversarilor din grupa Europa 
League nu sunt su� cient de sono-
re pentru a atrage fanii la stadion. 
Rio Ave, echipă fără anvergură în 
Europa și fără vedete în lot, nu 
va aduce în tribune mai mult de 
20.000 de fani. 

Potrivit estimărilor o� ciali-
lor clubului din Ghencea, doar 
la jocul cu Dinamo Kiev de pe 
Naţional Arena se vor putea naște 
așteptări ca tribunele să găzduias-
că mai mult de 30.000 de fani. 

Situaţia este complet diferită 
faţă de desfășurarea evenimen-
telor în sezonul european trecut. 
Atunci, Chelsea, Schalke 04 și FC 
Basel au fost adversarii care au fă-
cut posibilă atragerea unui număr 
total de 71.612 spectatori și înca-
sări din bilete de 2,6 milioane de 
euro. Situaţia di� cilă este departe 
de rezolvare, după ce Steaua a 
acuzat, într-un comunicat de pre-
să, comportamentul fanilor din 
galerie. „Este regretabil că, din 
cauza comportamentului rasist al 
unei părţi a suporterilor, toţi iu-
bitorii acestui club sunt privaţi de 
posibiltiatea de a-și susţine favori-
ţii“, se arăta în comunicatul care a 
atras o reacţie negativă din partea 
suporterilor. 

O parte a galeriei a acuzat, tot 
într-un comunicat, poziţia clu-
bului în legătură cu suspendările 
UEFA, fanii susţinând că nu se fac 
vinovaţi de acuzele venite din par-
tea forului fotbalistic european.

SPORTSPORT02
16 - 22 septembrie 2014 www.prosport.roMarketing

InterAgro

CSMS IAȘI 

 »Sponsor tehnic: Legea
 »Preț tricou: 99 de lei (e inclus și șortul)

 »Se poate achiziționa: de pe site-ul magazin.
csmsiasi.ro dar și de la stadion

PANDURII TG JIU 

 »Sponsor tehnic: Errea
 »Preț tricou: 70 de lei

 »Pandurii își va deschide magazinul o� cial în 
această toamnă în centrul orașului Tg. Jiu

FC BOTOȘANI 

 »Sponsor tehnic: Nike
 »Preț tricou: -

 »Clubul nu are magazin o� cial 
și nu comercializează tricouri 

cu însemnele grupării

STEAUA 

 »Sponsor tehnic: Nike
 »Preț tricou: 220 de lei

 »Se poate achiziționa: de la magazinele Nike din 
toată țara

CSU CRAIOVA 

 »Sponsor tehnic: Joma
 »Preț tricou: 135 de lei

 »Se poate achiziționa: de la magazinul o� cial 
din centrul orașului Craiova și de la fan shop-ul de 

lângă stadionul „Ion Oblemenco“

CONCORDIA CHIAJNA 

 »Sponsor tehnic: Masita
 »Preț tricou: -

 »Clubul nu are magazin o� cial 
și nu comercializează tricouri 

cu însemnele grupării

PETROLUL PLOIEȘTI 

 »Sponsor tehnic: Nike
 »Preț tricou: 150 de lei

 »Se poate achiziționa: de la magazinul o� cial 
situat la stadionul „Ilie Oană“

GAZ METAN MEDIAȘ 

 »Sponsor tehnic: Joma
 »Preț tricou: 169 de lei

 »Se poate achiziționa: de pe site-ul 
www.joma.ro

ASA TÂRGU MUREȘ 

 »Sponsor tehnic: Joma
 »Preț tricou: 129 de lei

 »Se poate achiziționa: de la magazinul o� cial 
din centrul orașului Tg. Mureș

UNIVERSITATEA CLUJ 

 »Sponsor tehnic: Erima
 »Preț tricou: 150 de lei

 »Se poate achiziționa: de la magazinul 
Iulius Mall (Cluj Napoca)

FC BRAȘOV 

 »Sponsor tehnic: Puma
 »Preț tricou: 100 de lei

 »Se poate achiziționa: de la 
standul o� cial din Carrefour Brașov

DINAMO 

 »Sponsor tehnic: Nike
 »Preț tricou: 290 de lei

 »Se poate achiziționa: de pe internet la 
shop.fcdinamo.ro și de la Dinamobil (Național Arena)

CFR CLUJ 

 »Sponsor tehnic: Joma
 »Preț tricou: 99 de lei

 »Se poate achiziționa: de la magazinul din 
Sigma Shopping Center (Cluj Napoca )

ASTRA GIURGIU 

 »Sponsor tehnic: Puma
 »Preț tricou: -

 »Clubul nu are magazin o� cial 
și nu comercializează tricouri cu însemnele grupării

VIITORUL

 »Sponsor tehnic: Puma
 »Preț tricou: -

 »De pe site-ul hagishop.ro se pot achiziționa 
doar tricouri de prezentare

OȚELUL GALAȚI 

 »Sponsor tehnic: Cavila
 »Preț tricou: 170 de lei

 »Se poate achiziționa: de la magazinul 
clubului de la stadionul Oțelul 

RAPID 

 »Sponsor tehnic: Puma
 »Preț tricou: -

 » Magazinul clubului este momentan închis 
și nu se comercializează tricouri

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 

 »Sponsor tehnic: Masita
 »Preț tricou: 140 de lei

 »Se poate achiziționa: de la magazinul fostului 
o� cial al echipei Gelu Crăcană situat la stadion

Replicile tricourilor din Liga 1, 
chilipir pentru colecționari

ProSport vă prezintă ce pași mai fac cluburile de fotbal din Liga 1 pe terenul marketingului. Din 18 formaţii, cinci nu comercializează replicile originale ale tricourilor de joc, � e pentru 
că nu au magazine de desfacere, � e pentru că nu ar face pro� t. Un colecţionar ar trebui să plătească 1.921 de lei, aproximativ 435 de euro pentru a le cumpăra pe toate

 lANDRU NENCIU
andru.nenciu@prosport.ro  lMARIUS ANGHEL

marius.anghel@prosport.ro

O soluţie e� cientă de 
marketing derivă și din 
modul în care oamenii 
cu idei din miezul clu-
burilor de fotbal reușesc 

să deslușească puzzle-ul complicat al 
atragerii fanilor spre stadion. De fe-
lul în care pun în pagină o strategie 
de sensibilizare a suporterului ca-
re-și dorește să stea la o distanţă de 
un chibrit de jucătorul prefe-
rat. De construirea unor 
poduri de comunicare 
între actori și spec-
tatori, de fabrica-
rea unor produse 
menite să-l ajute 
pe consumatorul 
de sport să se 
identi� ce cu sta-
rul care-i oferă su-
pradoza de emoţie 
ce-l hrănește zi de zi. 
Iar un mijloc prin care se 
pune la punct o legătură fără 
cusur devine „pachetul“ cu însemne-
le clubului trimis spre comercializa-
re. Indiferent de preţ, dar confecţio-
nat la standarde cât mai ridicate, un 
tricou poate juca mereu rolul cadou-
lui perfect sau poate deveni surpriza 
aleasă „marcatorului“ când „servan-
tului“ nu i se mai ciocnesc ideile prin 
minte.

Zona marketingului sportiv din 
România a cunoscut în ultima pe-
rioadă o dezvoltare – interesantă 

pentru o naţiune sportivă de� citară 
la acest capitol – dar situată încă la 
ani distanţă faţă de ceea ce se în-
tâmplă în unele state dezvoltate din 
Europa. Iar fotbalul pare că s-ar �  în-
scris pe un culoar favorabil datorită 
unor echipe care nu au pretenţia de 
a �  rede� nit marketingul, dar au ca-
pacitatea a inventa lucuri care atrag o 
diversitate de suporteri. 

Pentru a reliefa punctul în 
care se a� ă marketingul 

sportiv în România, 
ProSport a constru-

it o pagină ca un 
ghid al suporte-
rului, centrată 
pe o componen-
tă-magnet: trico-

urile pe care cele 
18 echipe din Liga 

1 le-au � xat pentru 
comercializare. Pentru 

că accesoriul-subiect al 
materialului e pomenit în toate 

poveștile unor fotbaliști celebri din 
România. De la Dobrin și Balaci, la 
urmașii lor. De la Hagi, la cei care au 
bătut cimentul încins pentru a deve-
ni Hagi. De la Adrian Ilie și Chivu, la 
protagoniștii generaţiei Euro 2016. 
Iar din cele 18 cluburi din Liga 1, un 
colecţionar, dacă dispune de resursele 
� nanciare necesare, își poate achizi-
ţiona doar 13 replici ale tricourilor 
originale ale grupărilor din primul 
eșalon. De ce? Simplu: pentru că cinci 

SPONSORII TEHNICI AI ECHIPELOR DIN LIGA 1
Nike 4 Steaua, Dinamo, Petrolul, Botoșani
Puma 4 Rapid, Astra, Viitorul, Brașov, 
Joma 4 Mediaș, Tg.Mureș, CFR, Craiova
Masita 2 Ceahlăul, Concordia
Cavila 1 Oţelul Galați
Erima 1 Universitatea Cluj
Legea 1 CSMS Iași
Errea 1 Pandurii Târgu Jiu

220
de lei e preţul unui tricou al Stelei 

confecţionat de sponsorul 
tehnic Nike

pe site-ul shop.fcdinamo.ro, cât și de 
la „Dinamobilul“ parcat la Naţional 
Arena când trupa lui Flavius Stoican 
închiriază bijuteria de 55.000 de 
locuri. 

Dacă pentru piesa vestimentară 
alb-roșie, un colecţionar poate plă-
ti 290 de lei, cel mai ridicat preţ, cel 
mai ie� in tricou aparţine celor de la 
Pandurii, doar 70 de lei. Pentru cele 
18 echipe din Liga 1 au luat startul 
doar șapte companii de echipament 
sportiv, iar plutonul este condus de 
Nike, Puma și Joma, care furnizează 
„genţile“ pentru câte patru cluburi. 

ADIDAS NU S-A MAI ASOCIAT 
CU ECHIPELE DIN LIGA 1

Brand puternic în sportul 
mondial, Adidas a devenit 
ani în șir sponsorul 
tehnic al unor forma-
ţii din campionatul 
intern de fotbal, 
iar numai cola-
borarea cu Steaua 
a adus un câștig 
de imagine reci-
proc. La o simplă 
deschidere a unei 
ferestre spre istoria 
grupării din Ghencea, 
fanii își vor înviora retina 
cu nenumărate performanţe realiza-
te în tricoul confecţionat de gigantul 
german: Cupa Campionilor Europeni 
(1986), Supercupa Europei (1987), 

� nala CCE (1989) sau primele parti-
cipări în grupele Champions League 
(1993-1996). Echipamentul fabricat 
de colosul fondat de prietenul lui Ilie 
Năstase, Adi Dassler, a poposit în ves-
tiarul steliștilor până la mijlocul anu-
lui 2002, când Adidas a predat ștafeta 
unui rival, un alt brand faimos, Nike, 
actualul sponsor tehnic al formaţiei 
lui Costel Gâlcă. Într-o altă eră a fot-
balului, și � rma americană a bene� ci-
at de o expunere consistentă în urma 
parteneriatului cu echipa � nanţată 
de George Becali, iar prezenţa Stelei 
în semi� nalele Cupei UEFA din 2006 
s-a transformat într-unul dintre argu-
mentele solide ale jocului în doi. 

NEMŢII CONTINUĂ DOAR 
CU NAŢIONALA 

ROMÂNIEI. ȘI CU 
HALEP

Dacă în prezent 
logoul Adidas nu 
mai � gurează pe 
pieptul jucători-
lor din Liga lui 
Gino Iorgulescu, 

� rma germană 
continuă să furnize-

ze echipament pentru 
naţionala României și 

oferă noi capitole pentru 
povestea ţesută încă de pe vremea 
romantică a fotbalului. La Mondialul 
din Mexic (1970), primul la care 
participa după o pauză de 32 de ani, 

naţionala României a fost îmbrăca-
tă de Adidas. „Nu știu ce contract a 
semnat federaţia, dar noi, pe lângă 
echipamentul de joc, am mai pri-
mit de la Adidas un echipament de 
antrenament roșu-alb, o bluză roșie 
și o pereche de panto�  de sport de 
stradă“, povestea Cornel Dinu pen-
tru ProSport în urmă cu câteva luni. 
Dacă fotbalul la nivel de club nu i-a 
mai impresionat pe nemţi, concer-
nul care promovează în ultimii ani 
sloganul „Adi Does“ s-a orientat spre 
cel mai bun produs al sportului ro-
mânesc de după 2012: jucătoarea de 
tenis Simona Halep. Din mai, � nalista 
de la Roland Garros și-a lăsat de� nitiv 
produsele Lacoste în dressing-room, 
parafând o înţelegere cu compania 
care se mândrește și acum cu primul 
lider mondial din circuitul masculin, 
inegalabilul Ilie Năstase. 

 » Tricourile campioanei 
en-titre, Steaua, se 
găsesc în magazinele 
Nike din toată ţara

În loc de încheiere, vă spunem 
cât ar trebui să scoateţi din buzu-
nar pentru a vă completa colecţia 
cu toate bluzele puse în vânzare de 
cele 13 echipe (din 18) care comer-
cializează tricouri. Mult sau puţin, 
puteţi specula pe tema sumei exacte: 
1.921 de lei, aproximativ 435 de euro. 
Shopping plăcut!

dintre acestea (vezi fotomontajul de 
mai sus) nu au pus încă în vânzare sau 
nu au de gând să pună pe piaţă piesa 
principală a echipamentului, pentru 
că nu au potenţiali clienţi. Fie pentru 
că nu cred în astfel de variante. Dacă 
Petrolul Ploiești a dezlegat fundiţa ro-
șie a unui magazin, situat la parterul 
stadionului „Ilie Oană“, în care fanii 
pot găsi o paletă largă de produse - de 
la tricoul Nike galben care se poate 
cumpăra pentru 150 de lei, la mag-
neţi, căni, fulare, echipamente pen-
tru bebeluși – alte cluburi de tradiţie 
din România, precum Rapid, se a� ă 
într-o etapă a vieţii în care capitolul 
marketing a dispărut. Spre exemplu, 
în prezent, magazinul stadionului din 
Giulești se a� ă în renovare, iar un fan 
venit din provincie special la un meci 
al trupei lui Ionel Ganea poate rămâ-
ne doar cu amintirile stocate în me-
morie. Cu impresiile rămân și cei care 
simpatizează cu FC Botoșani, Astra, 
Concordia sau Viitorul. În privinţa 

echipei lui Hagi, situaţia e puţin dife-
rită, pentru că suporterii nici dacă ar 
da în schimb luna de pe cer nu și-ar 
putea lua o replică a tricoului original, 
dar își pot achiziţiona de pe hagishop.
ro diverse produse cu însemnele o� ci-
ale și chiar tricouri de prezentare. Bilă 
albă pentru o ofertă largă!

 » Unele cluburi au stabilit 
preţuri psihologice: 99 
de lei (CFR Cluj), 99 de 
lei (CSMS Iași), 129 de lei 
(ASA Târgu Mureș), 169 de 
lei (Gaz Metan Mediaș)

O ofertă variată e propusă și 
de Dinamo, pentru că la clubul din 
Ștefan cel Mare funcţionează două 
societăţi. Cea a lui Nicolae Badea, 
care deţine magazinul din faţa sta-
dionului, dar și societatea lui Ionuţ 
Negoiţă. Pe „� liera“ ultimului se pot 
achiziţiona tricourile originale atât de 60

de lei e preţul unui tricou polo al 
Viitorului (de prezentare, nu de 

joc) pe hagishop.ro

facebook.com/prosport.ro
twitter.com/prosportWWW.PROSPORT.RO
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Liga 1 și 
tricourile 
ieftine
435 de euro îl costă 
pe un colecţionar 
să cumpere 
echipamentul tuturor 
formaţiilor din prima 
ligă
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„Sunt un antrenor 
scump, chiar foarte 
scump“, a spus Victor 
Piţurcă, selecţione-
rul echipei naţionale 

de fotbal a României, cu prilejul unei 
conferinţe de presă în care anunţa eșu-
area negocierilor cu Al Ittihad, club 
din Arabia Saudită. Piţurcă a ratat 
șansa de a câștiga, potrivit propriilor 
spuse, circa 5 milioane de euro din 
contractul cu saudiţii, însă înţelegerea 
lui cu Federaţia Româna de Fotbal este 
una deosebit de avantajoasă. 

Din salarii, prime și alte bonusuri, 
Victor Piţurcă se poate aștepta să câș-
tige circa 800.000 de euro în următo-
rul an calendaristic. O bună parte din 
această sumă provine din prima de 
350.000 de euro pe care selecţione-
rul o are stipulată în contract pentru 
atingerea obiectivului de cali� care la 
Euro 2016, unul care este realizabil 
datorită startului bun în campania de 
cali� care, 1-0 cu Grecia la Pireu, dar 
și datorită noului sistem de cali� care 
implementat de UEFA. 

În aceste condiţii, Piţurcă și-a asi-
gurat primul loc într-un top al celor 
mai bine plătiţi antrenori din sportul 
de la noi din ţară, principalul „con-
curent“ � ind daneza Mette Klit, an-
trenoarea echipei de handbal feminin 
CSM București.

SALARIU DE 19.000 DE EURO PE 
AN, PRIMĂ DE 400.000 DE EURO

În contractul de muncă al lui 
Victor Piţurcă, Federaţia Română de 
Fotbal condusă în momentul înche-
ierii înţelegerii de Mircea Sandu i-a 
oferit selecţionerului o serie lungă 
de bene� cii de ordin � nanciar. Dacă 
sub titlul de „salariu de bază“ apare 
suma echivalentă a 1585 euro net pe 
lună, Piţurcă se bucură de o „indem-
nizaţie sportivă anuală“ în cuantum 
de 400.000 de euro net, acesta � ind de 
fapt „salariul“ antrenorului. 

Veniturile totale anuale ale lui 
Piţurcă se pot completa cu prime-
le pe care acesta le primește pentru 

Selecţionerul naționalei tricolore de fotbal are ocazia să câștige circa 800.000 de euro în următorul an. Contractul dintre Piţurcă și 
FRF prevede bonusuri importante pentru cali� carea la Euro 2016

 lCRISTIAN SCUTARIU
cristian.scutariu@prosport.ro

ÎNCASĂRILE STELEI DIN BILETE ÎN GRUPELE LIGII CAMPIONILOR
Adversar Spectatori Încasări
Chelsea 36.713 1.477.000 euro
Schalke 04 11.000 429.000 euro
FC Basel 23.899 731.000 euro

COSTURILE DE ORGANIZARE LA PARTIDELE DE PE TEREN PROPRIU
Stadion Cost chirie Cost organizare/meci Total
Stadion Steaua 24.400 25.000 49.400
Naţional Arena 35.000 60.000 95.000

 »prețurile sunt exprimate în euro

Victor Piţurcă este cel mai bine 
plătit antrenor din România

REPERELE FINANCIARE ALE CONTRACTULUI LUI PIŢURCĂ
Salariu anual 19.000 euro anual
Indemnizaţie sportivă 400.000 euro anual
Primă cali� care Euro 2016 350.000 euro 
Primă convocare în România 1500 euro
Primă convocare în străinătate 2500 euro
Diurnă deplasări externe 500 euro/zi
Primă rezultate pozitive în amicale 1000-2000 euro/meci

PROGRAMUL NAŢIONALEI ROMÂNIEI ÎN URMĂTORUL AN
Data Meci Competiţie 
11.10.2014 România – Ungaria prelim. Euro 2016
14.10.2014 Finlanda – România prelim. Euro 2016
14.11.2014 România – Irlanda de Nord prelim. Euro 2016
18.11.2014 România – Danemarca amical
29.03.2015 România – Insulele Feroe prelim. Euro 2016
13.06.2015 Irlanda de Nord – România prelim. Euro 2016
04.09.2015 Ungaria – România prelim. Euro 2016
07.09.2015 România – Grecia prelim. Euro 2016
08.10.2015 România – Finlanda prelim. Euro 2016
11.10.2015 Insulele Feroe – România prelim. Euro 2016

convocările jucătorilor. Astfel, pentru 
convocările făcute la un meci disputat 
în România, antrenorul primește 300 
de euro pe zi, iar pentru jocurile în 
străinătate suma crește la 500 de euro 
pe zi. În condiţiile în care procesul du-
rează circa 5 zile, din momentul reuni-
rii lotului și până în ziua meciului, la 
� ecare dintre cele zece jocuri din cam-
pania de cali� care pentru Euro 2016 
FRF îi plătește lui Piţurcă între 1500 
și 2500 de euro sub formă de „primă 
sportivă“. 

Desigur, cea mai importantă cla-
uză din contractul selecţionerului 
este cea care stipulează primele de 
cali� care pentru turneele � nale. Dacă 

pentru Euro 2012 antrenorul putea 
câștiga 800.000 de euro net, iar pen-
tru Campionatul Mondial din Brazilia 
Piţurcă a ratat 500.000 de euro, prima 
pentru Euro 2016 este de 350.000 de 
euro net.

PIŢURCĂ IA 1,4 MILIOANE DE 
EURO DACĂ PLEACĂ ACUM

O aparentă greșeală în contractul 
lui Piţurcă, eroare care prevede că în-
ţelegerea cu FRF expiră în noiembrie 
2016, în loc de noiembrie 2015, așa 
cum se credea, face ca suma totală a 
despăgubirilor în cazul concedierii 
antrenorului să � e uriașă. „Dacă până 
la data de 30.11.2016, oricare dintre 

Eliminarea din meciul cu Ludogoreţ nu i-a supărat 
doar pe jucătorii Stelei. Fanii campioanei din galerie 
au protestat violent și au făcut ca UEFA să suspende 
stadionul Stelei la partida cu Aalborg 

Victor Piţurcă a ratat șansa de a antrena Al Ittihad, contract care i-ar �  asigurat circa 5 milioane de euro, însă are ocazia să câștige 800.000 de euro dacă va cali� ca România la Euro 2016

Contractul lui Piţurcă, publicat în presă
Agenţia de presă Mediafax a dat publicităţii, în timpul 
negocierilor purtate între Victor Piţurcă și saudiţii de la Al 
Ittihad, contractul selecţionerului cu Federaţia Română de 
Fotbal. Documentul a avut rolul important de a clarifica 
dimensiunea clauzei de reziliere pe care saudiţii urmau 
să o achite, informaţiile de până la momentul publicării 
contractului fiind că suma este de numai 400.000 de euro. 
Chiar dacă nu a avut un rol în eșuarea negocierilor cu Al 
Ittihad, publicarea contractului l-a iritat pe selecţioner. „Este 
normal să fiu deranjat că a apărut contractul meu. Într-o 
sinstituţie cu niște responsabilităţi nu e normal așa ceva“, a 
spus Victor Piţurcă.

S E Z O N U L  D E  T O A M N Ă

ProSport 
lansează o 
campanie 
de 
descoperire 
a zonelor 
pentru 
iubitorii și 
practicanții 
de sport 
din marile 
parcuri ale 
României

Să nu credeţi că Al Ittihad o duce 
foarte bine din punct de vedere 
� nanciar și că aruncă cu banii pe 
fereastră. Au peste 60 de milioane de 
euro datorii
Victor Piţurcă

Vreau să le mulţumesc celor de la 
Al Ittihad, m-au dorit foarte mult, 
dar nu tot timpul ce ne dorim se și 
întâmplă
Victor Piţurcă

părţi denunţă unilateral contractul, 
aceasta (angajator sau salariat) va 
achita celeilalte părţi toate sumele 
ce ar �  fost scadente de la momentul 
denunţării unilaterale a contractu-
lui și până la 30.11.2016 și, în plus, o 
despăgubire în sumă de 500.000 de 
euro net“, este pasajul din contractul 
lui Victor Piţurcă care îi garantează, 
în acest moment, suma de 1.425.166 
de euro. Această „clauză de reziliere“ 
îi este favorabilă lui Victor Piţurcă în 
cazul demiterii, însă atunci când a fost 
vorba ca el să denunţe unilateral con-
tractul, Federaţia Română de Fotbal a 
fost dispusă să negocieze suma până la 
750.000 de euro. 

Suma este atât de mare pentru că 
durata contractului dintre cele două 
părţi este mare, adică până la � nalul 
lui 2016. „Nu știam că atunci expiră 
contractul, eu credeam că mai stau 
până la � nalul lui 2015. Se poate să 
� e doar o greșeală de redactare“, a co-
mentat Victor Piţurcă subiectul.

REGHECAMPF, LIDERUL 
ABSOLUT AL CÂȘTIGURILOR 
ÎN FOTBALUL ROMÂNESC

Fostul antrenor al Stelei, Laurenţiu 
Reghecampf, este deţinătorul unui re-
cord în ceea ce privește cele mai mari 
încasări ale unui antrenor din competi-
țiile organizate în România. În sezonul 
recent încheiat, Reghecampf a primit o 
primă de un milion de euro pentru ca-
li� carea în grupele Ligii Campionilor, 
sumă care a venit să completeze un 
salariu anual de circa 300.000 de euro. 
Victor Pițurcă este în acest moment cel 
mai bine plătit din sportul românesc, 
cu venituri pootențiale de 800.000 de 
euro. În alte sporturi, daneza Mette 
Klit este cea mai bine plătită antrenoa-
re, însă cea care stă pe banca echipei de 
handbal feminin CSM București câști-
gă numai 80.000 de euro anual. În fot-
balul din Liga 1, în acest moment, cel 
mai bine plătit antrenor este Răzvan 
Lucescu, cel care câștigă 150.000 de 
euro din contractul cu Petrolul Ploiești.


