Παρανοϊκή πρόταση με super
league 20 ομάδων προωθεί η
κυβέρνηση !
Σημαντικές ειδήσεις προέκυψαν από τη συνάντηση του Γιώργου
Βασιλειάδη με τον πρόεδρο του Ατρομήτου, Γιώργο Σπανό και τον
πρόεδρο του Παναιτωλικού, Μάκη Μπελεβώνη. Όπως προκύπτει, ο
υφυπουργός Αθλητισμού προωθεί αναδιάρθρωση με 20 (!) ομάδες
στη Super League την προσεχή σεζόν (2018/19) και μείωση στις
12 στην αμέσως επόμενη περίοδο (2019/20) !!
Πιο αναλυτικά το πλάνο προβλέπει πως οι 20 ομάδες θα χωριστούν
σε πέντε γκρουπ δυναμικότητας και θα προκύψουν δύο όμιλοι των
δέκα ομάδων. Οι 5 πρώτοι των 2 ομίλων θα αγωνιστούν στο τέλος
για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την έξοδο στην Ευρώπη
σε ένα νέο όμιλο 10 ομάδων και οι 5 τελευταίοι των 2 ομίλων θα
αγωνιστούν για την αποφυγή του υποβιβασμού (επίσης σε ένα νέο
όμιλο 10 ομάδων).
Όσο για το πώς θα μεταβούμε από τις 16 στις 20 ομάδες; Κέρκυρα
και Πλατανιάς που υποβιβάστηκαν από τη Super League θα
παραμείνουν σε αυτή, ενώ Παναχαϊκή και Κισσαμικός που
τερμάτισαν πίσω από ΟΦΗ και Άρη θα προβιβαστούν επίσης από τη
Football League ! Ο
Βασιλειάδης αναμένεται φέρει το
συγκεκριμένο σχέδιο προς έγκριση στο ΔΣ της Super League μέσω
της ΕΠΟ και θα δοθεί η δυνατότητα στις ΠΑΕ να το εγκρίνουν, ή
να το απορρίψουν ή και να το τροποποιήσουν.
Φυσικά το δέλεαρ για όλα αυτά θα είναι οικονομικό, καθώς
λέγεται πως υπάρχουν συζητήσεις για σύμπραξη της Nova με την
ΕΡΤ, προκειμένου να εξασφαλιστούν 2,5 εκατ. ευρώ ως τηλεοπτικά
έσοδα για κάθε ομάδα, εξαιρουμένων φυσικά των «μεγάλων» που
έχουν μεγαλύτερα deal…
Εμείς έχουμε να πούμε ότι όλα αυτά είναι επιεικώς ανοησίες και
μόνο κρετίνοι θα μπορούσαν να τα σκεφτούν, να τα αποδεχθούν
και να τα εφαρμόσουν ! Διότι δεν είναι δυνατόν στο όνομα του
marketing και του δέλεαρ των χρημάτων να φτιάξεις για έναν
χρόνο ένα χαμηλής δυναμικότητας τουρνουά της πλάκας-αντί

κανονικού πρωταθλήματος- να κρατάς ή να ανεβάζεις στην
κατηγορία ομάδες που δεν το αξίζουν και την επόμενη χρονιά να
το πετσοκόβεις για να κρατήσεις μόλις 12 ομάδες !
Πέρα από αυτό, βάσει της αθλητικής νομοθεσίας, οποιαδήποτε
άμεση αναδιάρθρωση είναι παράνομη και για να προχωρήσει θα
πρέπει να υπάρξει και νέα νομοθετική ρύθμιση….φέξε μου και
γλίστρησα δηλαδή…
Με λίγα λόγια όσοι από εκεί μέσα σέβονται το άθλημα και το
προϊόν τους, θα πρέπει να απορρίψουν άμεσα τέτοιου είδους
προτάσεις και να χαρακτηρίσουν ευθέως ως άσχετους τους
εμπνευστές τους ! Τίποτα λιγοτερο, τίποτα περισσότερο…

