Din pușcărie, direct
șef de galerie

Incredibil, dar adevărat: huliganul care a mutilat un angajat
al Jandarmeriei în 2008 a ieșit din pușcărie după 4 ani și
jumătate și, ca răsplată probabil, a fost pus șef de galerie
de către cei care-l consideră un adevărat erou. Pagina 5
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Mărturia incredibilă a handbalistei de doar 15 ani care e hărțuită de colegele lesbiene: „Eram agresată în fiecare
zi“ • „Mi-au spus că dacă nu vreau să fiu ca ele, mai bine plec“ • „Se îmbătau și le venea cheful de prostii“
• „Vreo zece fete au suferit, iar patru au plecat“ • Gațu: „O aștept să vină la mine să o ajut“ Pagina 2

Szukala ratează
naționala pentru
că e stelist!
Așa cum nu-i lasă pe jucătorii
români la lotul lui Pițurcă,
Reghecampf nu-i permite nici
polonezului să meargă la lot pentru
că nu e dată oficială. Pagina 3
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Directorul de la
Ana Pan îl face
praf pe Copos!

PREȚ:
2 LEI

Angajat de Rapid la patiseria
patronului, Bozovici își face praf
clubul: „E condus de niște bandiți“.
Pagina 4

Întrebări pentru Active Watch
Organizația Active Watch a
făcut public aseară un comunicat în care „condamnă modul neprofesionist în care o parte a mass-media a relatat cazul
divorțului sportivei Alina Dobrin
și, în subsidiar, presupusele cazuri de lesbianism în rândul cluburilor de handbal feminin.
Majoritatea știrilor despre acest
subiect încalcă flagrant dreptul
la viață privată și la demnitate (...)“. Totodată, Active Watch
reamintește că „amestecul în
viața privată este permis numai
când interesul public prevalează

protecției imaginii persoanei“.
ProSport nu a fost numit explicit,
dar, într-un mod altfel deontologic, Active Watch a ilustrat comunicatul cu o captură de pe site-ul
www.prosport.ro. În acest context, ProSport adresează câteva
întrebări organizației:
• dacă tot condamnă doar „o parte a mass-media“ și „majoritatea
știrilor“, de ce nu le numește pe
cele care au relatat corect și care
sunt știrile?
• Cei de la Active Watch au citit
tot ce a apărut pe această temă în
ProSport? Nu pare deloc așa.

• Cazul unui minor care trăiește o
dramă într-o familie de sportivi nu
este de interes public?
• Dacă minorul suferea abuzuri fizice (nu psihice ca acum), într-o familie de sportivi heterosexuali, era
de interes public?
• Cel de-al doilea caz, al junioarei
torturate psihic de colegele lesbiene pentru că nu vrea să fie ca ele,
nu e de interes public?
• Dacă minora era bătută de colege heterosexuale pentru că e lesbiană, era de interes public?
• Nu e de interes public că, în cantonamentele junioarelor, minorele

se îmbată și întrețin relații sexuale de orice fel? Părinții de la Active
Watch n-ar avea dreptul să știe
dacă ar fi copiii lor?
• Nu cumva cei care cer să tratăm diferit aceste cazuri discriminează?
În încheiere, o recomandare
pentru Active Watch - punctul 9
din propriul ghid: acordă în mod
egal atenție tuturor părților implicate în subiectul despre care relatezi! Noi am făcut-o, timp de o lună
am anchetat subiectul, dvs nu.
Lucian Lipovan,
Redactor-șef ProSport

Dinamo îi ia
pe Romario și
Kanon și-l dă
pe Pulhac
Foștii jucători ai Bistriței sunt
așteptați în țară să semneze, iar
fundașul are oferte din Est. Pagina 4

Româncele, a
șaptea putere la
Australian Open

Șase jucătoare de tenis din România
sunt pe tabloul principal • Tecău
joacă prima finală în pereche cu
Mîrnâi, la Sydney. Pagina 8
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DECLARAŢIILE DIN CAZUL „LESBIANISM ÎN SPORT“ - ZIUA A CINCEA
OPINIE JOC PERICULOS

Despre lesbiene
și homosexuali

■

»
»
»

Florin CARAMAVROV

florin.caramavrov@prosport.ro

Din ce am văzut și din ce
am discutat în ultimul timp
cu diverși concetăţeni, am
impresia că nouă, românilor, ne e frică de lesbiene și
de homosexuali. Îi considerăm un fel de monștri veniţi
de undeva din spaţiu, care
vor să ne terorizeze aici pe
Pământul nostru. În tot cazul, nu îi vedem ca pe niște oameni, ci ca pe o specie ciudată, de care trebuie
să fugi cât mai repede dacă
o detectezi prin preajmă.
Cred că avem nevoie de niște aparate speciale, cu care
să descoperim „ciudăţeniile“, iar apoi să le dăm pe
mâna poliţiei, a procuraturii, a președintelui sau a lui
Dumnezeu. Ori să izolăm
„creaturile“ undeva departe, ca pe niște leproși.
Subiectul e considerat delicat în România.
Aproape toată lumea se ascunde, nu vrea să comenteze, pentru că homosexualitatea e văzută a la Becali,
adică ceva rușinos, despre
care nu trebuie să știm că
există, iar dacă aflăm că totuși există, măcar să nu discutăm! Mentalitatea asta
mă duce cu gândul la perioada comunistă, în care nu se
vorbea nicăieri despre sex,
nici în ziare, nici în reviste,
nici în cele două ore de program de la tv, nici acasă, în
familie. Chiar te puteai întreba în acea perioadă dacă
cineva face sex în Republica
Socialistă România! Așa și

cu homosexualii și lesbienele în vremea noastră. Toată
lumea știe că există nenumărate cupluri, dar puţini
vorbesc despre așa ceva. E
un embargo pe care ni-l impunem noi înșine, poate și
pentru că biserica nu tolerează relaţiile homosexuale.
Pe mine, personal, nu
mă deranjează lesbienele
și homosexualii dacă își fac
treaba la ei acasă. E viaţa
lor, e alegerea lor, e orientarea lor, suntem niște oameni
liberi (sau măcar pretindem că suntem). Deranjant
este atunci când îţi dai fetiţa la handbal sau la orice alt sport, vezi cazul prezentat în ProSport, iar acolo
șase-șapte „veterane“ din
lot se îmbată în cantonament și fac avansuri oricărei nou-venite, iar dacă
aceasta refuză, o marginalizează și o terorizează psihic, sper că nu și fizic! Aș
vrea să cred că faptele de la
Rapid (căci despre junioarele Rapidului este vorba), povestite de mama unei copile
terorizate, reprezintă doar
un caz izolat și că nu avem
parte de așa ceva la majoritatea cluburilor de handbal din România. Oricum
ar fi, cazul e grav și necesită o analiză serioasă la
care să participe părinții,
șefii clubului Rapid, antrenorii, reprezentanți ai
Ministerului Sporturilor și
ai Federației Române de
Handbal.
Problema nu trebuie neapărat generalizată, dar ea
necesită o dezbatere și o rezolvare urgentă

Nu știam de Alina Dobrin,
dar nici nu vă daţi seama
câte cazuri de lesbianism
există în handbalul
românesc!

Un personaj important din
handbalul românesc, sub protecţia
anonimatului

Cererea de divorţ a lui Robert
PĂCURARU, soțul Alinei Dobrin

Mulţi adolescenţi
experimentează latura
homosexuală. Unora
le place, altora nu.
Lesbianismul nu e ceva
ce se ia, ca o răceală. Sunt
alegeri ale unor adolescenţi
sau adulţi tineri și trebuie
respectate
Petruţa GHEORGHE, psiholog

Am avut acum patru ani o
sportivă cu un asemenea
caz, dar ea a fost dată
afară de mine, continuând
handbalul la o altă echipă.
Toată lumea știa de cazul ei,
nu s-a făcut un capăt de ţară,
iar sportiva și-a continuat
pregătirea. E și acum
lesbiană și își vede de viaţa ei
Adina MĂRGULESCU, antrenoare CSȘ5

A fi lesbiană sau
marginalizată?

Mihaela, o junioară de 15 ani de la echipa de handbal Rapid, vorbește despre avansurile sexuale făcute de lesbienele
din vestiar. Le-a refuzat, iar acum este evitată de grup

.

În cazul în care un părinte aude de copilul
său că este hărţuit că nu vrea să devină
homosexual, este liber să facă o plângere și să
îl ducă la alt club, unde aceste probleme nu
sunt la fel de mari. Dar, dacă avem un profesor
homosexual, asta înseamnă să nu ne mai
ducem copiii la școală?
Petruţa GHEORGHE, psiholog

Astfel de lucruri se experimentează în toate
sporturile de echipă, nu doar în handbal, dar este
libertatea fiecăruia de a alege ce îi place și ce nu
Petruţa GHEORGHE, psiholog

La un moment dat,
în cantonamentul
de la Năvodari,
vorbeam cu mama
la telefon, iar una
dintre lesbiene mi-a
luat aparatul de la
ureche și ţipa către
dânsa: «Săru’mâna,
mamă soacră! Ce
mai faceţi?»“

Luni, în ProSport,
încă un părinte
vorbește despre
experiența fetei
sale într-un vestiar
plin de lesbiene

Daniel REMEȘ
daniel.remes@prosport.ro

ProSport a prezentat în ediţia sa de ieri cazul unei handbaliste de la echipa de junioare
a Rapidului care, conform mărturiilor mamei sale, este marginalizată de mai multe coechipiere pentru că nu întreţine relaţii
homosexuale cu ele. Reporterii
ziarului s-au întâlnit ieri cu adolescenta în vârstă de 15 ani. Plină
de viaţă la întâlnire, fetiţa cu
ochi căprui, după care băieţii din
liceu întorc capul cu siguranţă,
s-a întunecat la faţă atunci când
a început discuţia despre experienţa ei în vestiarul unei echipe
de handbal. ProSport îi va păstra
numele secret și o va numi, conspirativ, Mihaela, însă va prezenta acest caz autorităţilor.
De ce te-ai apucat de handbal?
În primul rând pentru a face mișcare. Nu m-am apucat pentru a
face tot felul de lucruri urâte și
pentru a ajunge un om distrus.
Eu vreau să fac performanţă. Asta m-a motivat să intru în
sport.
Mama ta ne-a povestit că te
simţi marginalizată din cauza
unor colege care încearcă să întreţină relaţii homosexuale cu
tine. Ne poţi spune ce se petrece în vestiarul junioarelor de la
Rapid.
(Răspunde fără să stea pe gânduri, așa cum fac copiii) În vestiar la Rapid, la duș, fetele o fac
între ele, se sărută, consumă alcool, fumează. Eram agresată

Foto: EPA

Într-un vestiar de handbal se adună orgolii, frustrări, diverse pasiuni, însă lucrurile devin în neregulă când apare constrângerea

Mihaela, junioara de la Rapid

■

Pârâta (...) a fost prinsă în
fapt când întreţinea relaţii
intime cu o persoană de
sex feminin. Noi am crezut
că aceasta își va reveni,
dar minorul mi-a spus că
ea continuă să o aducă în
patul nostru pe respectiva,
făcând aceleași lucruri

de fiecare dată când mergeam
la antrenament, în fiecare zi, de
luni până vineri. Antrenoarea nu
intra în vestiar când ne schimbam. Dânsa pleca imediat după
antrenament. După sedinţa de
pregătire, rămânând singure la
duș, fetele se sărutau, se pipăiau,
beau alcool. Eu nu am acceptat
niciodată ceea ce fac ele.
Ce definești tu prin „agresat“?
Au vrut să mă sărute. Îmi făceau
tot felul de gesturi urâte. Îmi puneau mâna pe sâni, pe fund, mă
luau în braţe, îmi spuneau „iubire“. Eu replicam imediat și le
spuneam că am ajuns la Rapid
ca să fiu o sportivă, nu ca să fiu o
lesbiană. Dar nu s-au lăsat. Miau spus că dacă nu mă adaptez
și nu vreau să fiu ca ele, ar fi mai
bine să plec.

„UNELE FETE
SE CRED BĂIEȚI“
Ce ai simţit în momentul în care
unele colege de echipă au încercat să se dea la tine?
M-am simţit jignită din cauza
tratamentului la care eram supusă. La un moment dat am încercat să-i spun doamnei antrenoare, dar nu mă credea pentru
că restul fetelor, care sunt lesbiene, sunt mai vechi ca mine în
club și avea încredere mai mare
în ele. Lesbienele au între 15 și
19 ani. Îmi și era destul de teamă să-i spun pentru că nu doream să se întoarcă totul împotriva mea și să fiu dată afară de la
club. Eu am contract pe șase ani,
dar vreau să-mi dea dezlegare și
să plec în altă parte.

Prin ce mai ies în faţă fetele despre care spui că sunt lesbiene?
Unele dintre ele se tatuează, au
cercel în limbă. Altele sunt tunse scurt și se îmbracă băieţește.
Chiar se cred băieţi unele dintre
ele.
Știu că a fost un episod dureros
pentru tine și în urmă cu doi ani
și jumătate, în cantonamentul
de la Năvodari...
Exact. În cantonamentul de la
Năvodari toate fetele erau împotriva mea pentru că nu am acceptat să fiu lesbiană. Îmi spuneau că, dacă nu vreau să fiu ca
ele, ar fi bine să plec. Eu am refuzat și odată ajunsă acasă i-am
spus mamei mele. Mama nu m-a
crezut la început. A bănuit că e
vreo poată de-a mea ca să nu mai
merg la handbal.
Cum decurgeau toate aceste
lucruri?
Lucrurile din cantonament se
întâmplau seara, în cameră. Și
poate seara, când ne dădea voie
să ne plimbăm o oră, atunci își
făceau de cap. Pe plajă, în timpul
zilei nu puteau face nimic, pentru că era doamna antrenoare
cu noi, și le vedea. Seara, fugeau
din cameră pentru a cumpăra
băutură și apoi le venea cheful
de a face prostii. Odată, într-o
seară, când au plecat să cumpere de băut, am rămas singură
în cameră și le-am închis afară. Am dormit singură, iar ele
au fost forţate să meargă în altă
parte. În cameră eram câte patru, dar au venit mai multe fete
decât locuri. Nu am zis nimic la
început, dar la un moment dat

Foto: ProSport

Gaţu: „Jucătoarea să vină
la mine și o ajut!“
Președintele Federaţiei Române de Handbal,
Cristian Gaţu (foto), s-a arătat uluit de dezvăluirile
mamei handbalistei de la Rapid, din ediţia de vineri
a ProSport. Gaţu susţine că părinţii fetei trebuiau
să acţioneze mai repede și mai ferm, dar se arată
dispus să ofere o mână de ajutor și acum. „E o
noutate pentru mine ceea ce aţi scris în ProSport.
Nu aveam de unde să știu. Eu sunt atent ca
handbaliștii să nu se dopeze, să nu facă alte lucruri.
Dar lesbianismul nu e interzis. Părinţii trebuiau să
facă o plângere la club, iar cei de la Rapid trebuie
să vină la noi. Așa merg lucrurile. Eu o aștept pe
jucătoare să vină la noi și o ajut“, a declarat Cristian
Gaţu pentru ProSport. (Daniel REMEȘ)

»

Nu cred că s-a întâmplat așa
ceva în cantonament. Fetele sunt
controlate. La ora 10 seara se dă
stingerea. Nu mișcă nimeni fără
să știu. Astea sunt aberaţii
Sultana AIACOBOAIE, antrenoare juniori Rapid

au unit paturile și am fost mai
multe decât era cazul.

enervat și i-a închis telefonul în
nas.

Antrenoarea nu știa nimic despre aceste lucruri?
Despre chestiile cu lesbianismul
nu cred. Dar le-a prins cu altceva. A doua zi după beţie, la antrenament, doamna antrenoarea le-a mirosit pe fete. Erau și
ameţite. Le-a pedepsit, le-a sunat părinţii să le spună ce fac fetele lor, dar nimeni nu a crezuto. Părinţii au ţinut partea fetelor.

Când ai fost agresată ultima
dată?
Săptămana trecută, imediat
după Anul Nou. Când am mers
ultima dată la antrenament la
Rapid, au început din nou să-mi
facă avansuri, să mă jignească,
să mă pipăie. S-au întors toate
împotriva mea și nu mai suport.
Vreau să plec! Eu la antrenamente la Rapid nu mai merg.

O ISPITEAU CU DULCIURI

Câte fete mai sunt în situaţia ta?
Cred că vreo zece fete au suferit din cauza lesbienelor de la
Rapid, iar patru au plecat de la
club și s-au lăsat de sport. Cele
patru nu ar mai vrea să se reapuce de handbal. Mi-au spus că, decât să devină lesbiene, mai bine
se lasă de tot de handbal.

În
timpul
cantonamentului, cum încercau să te
ademenească?
Una dintre ele îmi cumpăra dulciuri, tot felul de prostii, numai
ca să mă convingă să vorbesc cu
ea. Am refuzat, am crezut că face
totul în glumă, dar ea lua totul
foarte în serios. Încercau să mă
ademenească și prin alte metode.
Mă invitau la plimbare cu ele, la
diferite jocuri. Dar ele aveau cu
totul alte gânduri.
Mama ta cum a reacţionat la
toate aceste lucruri?
Mama a vrut să facă reclamaţie la conducerea clubului, dar
nu a vrut să-i facă rău doamnei antrenoare. A crezut că dacă
va face plângere, doamna antrenoare Sultana va fi dată afară. Nu avem nimic cu antrenoarea, dar fetele sunt lesbiene, nu
le suport, am o traumă din cauza lor. Când mama a sunat-o, în
urmă cu puţină vreme, și i-a spus
doamnei antrenoare că vreau să
plec la altă formaţie, dânsa s-a

Cum sunt întâmpinate fetele
care se transferă la Rapid?
Fetele care vin noi, la Rapid, sunt
luate de la început în primire cu
diverse expresii: «Bună, pisi, ce
faci? Ce frumoasă ești. Nu vrei să
fii cu noi?».
În cazul în care refuzau, se ajungea la violenţă?
Nu. Niciodată. Nu se ajungea
la violenţă. Vorbeau urât, te jigneau, dar nu s-a pus nicio secundă problema de bătaie.
Mihaela, ai un prieten?
Da. Am prieten.
El știe ce ai trăit tu la Rapid?
Nu. Nu știe despre ce e vorba și e
mai bine să nu afle

.

STEAUA
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Roș-albaștrii transpiră pe Coasta de Sud a Spaniei

Szukala putea juca împotriva României, dar nu e lăsat
Fundașul polonez a acordat un super-interviu în presa din ţara sa natală, în care recunoaște că Becali vine în vestiarul echipei înainte, în pauză și după meci

■

Florin MARIAN
florin.marian@prosport.ro

» România va juca pe

2 februarie un amical
cu Polonia, la Malaga

Szukala (nr. 4) s-a lăudat în Polonia că Steaua a luat 12 goluri
când el a lipsit din echipă
Foto: Andreea Alexandru

Înainte de a pleca cu Steaua
în cantonamentul din Spania,
Lukasz Szukala a acordat un
interviu amplu pentru site-ul
polonez
www.przegladsportowy.pl în care spune lucruri
foarte interesante. În primul
rând, el dezvăluie că la meciul
cu Dinamo, când a și marcat, a

fost urmărit din tribună de secundul naţionalei poloneze,
Marek Wleciałowski. „A venit
special la București să mă vadă,
dar nu ne-am întâlnit după joc.
Visez să joc pentru naţionala
Poloniei și meciul de pe 2 februarie cu România ar fi fost
o ocazie perfectă pentru a debuta. Dar Steaua are meci important cu Ajax și, pentru că
partida nu e trecută în calendarul FIFA, clubul nu mă va
lăsa să plec. Nici internaţionalii români nu vor merge la naţională, decât pentru un singur meci“, a comentat Szukala.

În Polonia se spune că un jucător care e crescut în străinătate
și vine la naţională e numit de
fani „vulpe vopsită“. Asta pentru că, vezi Doamne, s-ar folosi
de naţionalitatea lui ca să joace
într-o reprezentativă, după ce
vede că în ţara adoptivă nu are
loc. Obraniak a avut probleme
din acest punct de vedere. „Eu
nu sunt vulpe vopsită. Mereu
am spus că sunt polonez, nu
neamţ! Membrii familiei mele
sunt polonezi și asta mă deosebește de ceilalţi. În casă la noi
se vorbește poloneza. Pur și
simplu așa a fost să fie, ca tatăl

meu să primească o slujbă mai
bună din Germania și să plec
de mic în această ţară“, a spus
stelistul.

„BECALI E EXIGENT,
DAR MĂ PLACE“
Nu putea lipsi subiectul Gigi
Becali. Reporterul l-a întrebat
dacă e adevărat că intră la pauză în vestiarul echipei. „Nu
numai la pauză, dar și înainte și după un meci! Nu e mereu adevărat ce se scrie despre el. E exigent, îmi amintește
de Joseph Wojciechowski (n.r.

fost patron la Polonia Varșovia,
care într-un sezon a schimbat
cinci antrenori, iar când nu-i
plăcea cum joacă un fotbalist, a
doua zi îl interzicea la antrenament și îl punea să dea ture de
teren). Domnul Becali mă apreciază foarte mult. Când eram
la „U“ Cluj, după un meci (n.r.
cu CFR Cluj) în care am provocat o lovitură de pedeapsă
de la 11 metri, m-a desfiinţat,
ne-a ameninţat cu închisoarea,
dar a spus doar la nervi. Apoi,
uite, că m-a adus la Steaua și a
dat bani pe mine“, a încheiat
Szukala

.

Calificarea nu pică din pom

Steliștii nu au scăpat nici în Spania de exerciții la TRX

Steliștii au fost puși la antrenament să lovească balonul stând pe o minge medicinală

La antrenamentul Stelei „câinii„ nu sunt acceptați

Steliștii au început ieri dimineaţă, la ora 10:45, cantonamentul din Marbella cu un program infernal pus la punct de preparatorul fizic Thomas Neubert
CORESPONDENȚĂ
din Spania

Cristian Scutariu
(text)

Alexandru Hojda
(foto)

» Preparatorul fizic al

Stelei a adus din România
benzile TRX, cele care
au ajutat fotbaliștii
Stelei să ajungă la forma
fizică de invidiat din
turul campionatului

» Atmosfera a fost destinsă
încă de la startul
antrenamentului, după
ce steliștii au observat
semnul de „interzis
câinilor“, postat la
intrarea în baza sportivă

„Play to your strengths“ este
unul dintre cele mai importante capitole ale unuia dintre cursurile pe care studenţii de la
Harvard le studiază la secțiunea
business și management. În
traducere liberă și adaptată ar fi
un „concentrează-te pe lucrurile pe care le stăpânești, pe cele
la care ești puternic“. Asta încearcă Reghecampf, alături de

staff-ul său, să pună în practică în sudul Spaniei, în ascunzișul deluros din Benahavis.
Lăudată pentru modul categoric în care și-a dominat adversarele din punct de vedere fizic
în turul campionatului, Steaua
încearcă să revină la forma de
atunci, iar acest lucru s-a văzut
încă de la primul antrenament
făcut pe pământ spaniol.

„SENZAŢIONAL, NILĂ!“

coordona exerciţii de echilibru și mobilitate. Totul a durat
aproximativ 30 de minute și,
conform feedback-ului transmis de Neubert, („senzaţional,
Nilă! Bravo, Nilă, așa!“), Steaua
pare să-și fi găsit atacantul pe
care a încercat, fără succes,
să-l transfere în Ghencea în
această iarnă.

PE SCURT

„CÂINII SUNT
INTERZIȘI AICI“

Reghecampf a sunat aduIntrarea în complexul spornarea la 10:45, iar fotbaliștii tiv al Gran Hotel Benahavis s-a
au ajuns pe terenul de lângă produs după o porţie bună de
hotel cinci minute mai târziu. râs. Laurenţiu Reghecampf și
Au fost împărţiţi în două gru- unul dintre managerii Stelei
pe, una coordonată de Thomas s-au amuzat pe seama afișuNeubert și cealui postat pe garlaltă de Cristian
de la intraMachado n-a fost luat dul
Ţermure. După
re. „Prohibido
în Spania. El va merge perros“, interzis
o scurtă ședinla Concordia Chiajna accesul câinilor,
ţă în care li s-a
explicat ce va
l-a
binedispus
conţine antrenamentul, jucă- pe antrenor, cel care i-a semnatorii s-au mutat pe relieful de- lat managerului că „am nimeluros al terenului de golf din rit bine aici, nu au voie câinii“,
vecinătatea hotelului pen- aluzie la porecla pe care o au,
tru încălzire. Preparatorul fi- în România, cei de la Dinamo.
zic neamţ le-a refăcut cunoș- Antrenorul, managerul și team
tinţă fotbaliștilor cu benzile managerul Marius Ianuli nu au
TRX, cele „responsabile“, con- supervizat cele 30 de minute în
form mărturisirilor coonducă- care Tommy s-a ocupat de pretorilor Stelei, de condiţia fizi- gătirea fizică și au ţinut o sesică de invidiat arătată în tur. De une de alergare ușoară în jurul
cealaltă parte, restul staff-ului terenului

.

REVENIRE

TATU VINE SĂ
SEMNEZE

Leandro Tatu va semna cel târziu mâine, la reședința lui Gigi
Becali, contractul cu Steaua.
„Tatu este un jucător de care
avem nevoie. Am fost informat că va semna și apoi ni se
va alătura aici, în Spania“, a
spus antrenorul Stelei. Becali
a spus ieri că impresarul lui
Tatu i-a tot șantajat până
acum cu un contract care era
semnat de cineva din club și
care se întindea pe doi ani:
„I-am zis că l-am rupt pentru
că jucătorul nu s-a prezentat cinci luni la echipă. A dat
înapoi când a auzit asta“.

Belgienii învaţă de la Reghe

Îi dau bani lui Bălan să plece

Cazată până ieri în același hotel
cu Steaua, echipa belgiană
KSC Lokeren a părăsit Spania
exact în timpul în care românii
erau pe teren pentru primul
antrenament al zilei. Timp
de aproape jumătate de oră,
unul dintre secunzii echipei

Gigi Becali a dezvăluit că
va rezolva problema cu
Tibi Bălan după ce acesta a
mărturisit, în exclusivitate
pentru ProSport, că și-a
depus memoriu deoarece nu
a mai fost plătit de Steaua
de un an de zile. „Tibi Bălan a

belgiene a urmărit cu atenţie
modul în care este organizat
antrenamentul echipei lui
Reghecampf. „De ce mă uit?
Nu strică niciodată să înveţi
lucruri noi despre felul în care
se pregătesc echipele bune din
Europa“, a mărturisit secundul.

câștigat la Steaua 200.000
de euro fără să facă nimic. Îi
mai dau acum încă 100.000
de euro și termin treaba cu
el. Văd că și-a luat lumea în
cap și a început să vorbească
o grămadă de prostii“, a spus
patronul Gigi Becali.

La finalul antrenamentului epuizant de ieri, steliștii și-au aruncat bluzele într-un copac

„Fără experimente. Joc cu titularii!“
Antrenorul Stelei, Laurenţiu Reghecampf, susține că a aranjat amicale puternice pentru a încerca să anuleze avantajul
lui Ajax, echipă care va avea meciuri oficiale până pe 14 februarie

■

Cristian SCUTARIU
cristian.scutariu@prosport.ro

» Ovidiu Stângă le dă

informaţii steliștilor
despre Ajax

Domnule Reghecampf, care
sunt impresiile după primul antrenament al acestui
cantonament?
Sunt foarte mulţumit. În primul
rând pentru că am găsit aici, la
hotel, toate condiţiile necesare
pentru a ne putea pregăti exact
cum am cerut noi. Apoi pentru că jucătorii se prezintă bine
după vacanţa de iarnă.

Reghecampf se gândește deja la meciul cu Ajax

Foto: Alexandru Hojda

În tur, punctul forte al Stelei
a fost pregătirea fizică. Va fi
greu să îi readuceţi pe jucători
la nivelul de atunci?
Nu. Chiar am vorbit cu Tommy
(n.r. – Thomas Neubert,

preparatorul fizic) acum câteva minute și mi-a spus că este
foarte mulţumit de nivelul la
care sunt băieţii. Se vede că este
o diferenţă mare între cum arată ei acum și cum erau în vara
anului trecut, atunci când s-a
apucat să lucreze cu ei. Sunt
pregătiţi pentru ceea ce urmează și, mai important, fiecare în
parte știe exact ce are de făcut
pentru a atinge iar vârful de
formă. Suntem bine organizați.

MERG LA KARTING ȘI
VOR SĂ FIE COWBOY
Cei de la Ajax au preferat plajele din Rio...
Eu nu cred că olandezii chiar
au făcut antrenamente pe plajă. A fost altceva, o metodă
de relaxare surprinsă de fotografi. Eu știu și cum se pregătesc ei, chiar vreau să-i mulţumesc lui Ovidiu Stânga, un om

cu care am vorbit foarte mult
despre ceea ce joacă Ajax, m-a
ajutat cu multe sfaturi și păreri
pertinente.
Cum vreţi să anulaţi avantajul lui Ajax? Olandezii vor
juca mai multe partide oficiale până la ora meciului cu
Steaua.
Pentru noi este o problemă
asta, ei au din start un avantaj mare. Totuși, acesta este
motivul pentru care am ales să
avem parte de adversari tari în
meciurile amicale, adversari
care să ne întrebuinţeze și să ne
aducă în formă pentru partidele din Europa League.
Timpul este scurt, amicalele
puţine. E loc pentru a rula întregul lot în aceste partide?
Nu, noi vrem deja să ne formăm încă de pe acum un prim
„11“ pentru Ajax. Nu avem

mult timp la dispoziţie, trebuie
să ne gândim de pe acum cum
vom juca pe Amsterdam Arena.
Voi începe amicalele cu titularii, ei vor juca primele 45-60 de
minute. Trebuie să fim concentraţi pe ceea ce ne așteaptă cu
Ajax. Bine, e posibil ca pe durata cantonamentului să existe modificări, jucători care să
impresioneze, să arate o formă mai bună, e loc și pentru
schimbări.
Fotbaliștii par să aibă parte
de un program destul de sever de pregătire. V-aţi gândit
și la metode pentru a-i relaxa,
pentru a rupe monotonia?
(râde) Da, chiar am vorbit și
am stabilit dinainte două escapade. Cel mai probabil vom
merge într-o zi la karting, apoi
undeva, într-un spaţiu verde,
acolo unde vom filma ceva în
genul unui film western

.
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Dinamo, Rapid, Craiova, echipa națională

„Niște
bandiţi
conduc
Rapidul”
Vor fonduri europene
CRAIOVA OLGUȚA VASILESCU SCHIMBĂ PLACA

pentru stadion

Primăria plănuiește să construiască un nou
„Oblemenco“, dar nu are bani suficienți

■

■

Victor STOICESCU
victor.stoicescu@prosport.ro

» Vladimir Bozovic și-a
depus memoriu la
FIFA și nu vrea să se
mai întoarcă în Liga I

Cosmin STAICU (Craiova)
cosmin.staicu@prosport.ro

» „Stadion nou la Craiova”

» Pentru a munci legal în

a promis în campania
electorală Lia Olguţa
Vasilescu (foto).

Actualul edil-șef al Băniei și-a
schimbat discursul în mai puţin
de un an de la alegeri, în proiectul prezentat ieri afirmând doar
că speră „din toată inima” să
poate fi accesate fonduri europene pentru reconstrucţia arenei. Astfel, în 2013 pentru fostul
„Central” se va face doar un studiu de fezabilitate cu bani de la
Ministerul Dezvoltării, adică nimic concret. Primăria se află și
în plin proces cu Adrian Mititelu
pentru stadion, în urma investiţiilor efectuate de acesta acum 5
ani, astfel că „Ion Oblemenco” va
rămâne doar prilej de dispută, cu
șanse minime de a se transforma
într-o arenă modernă. Lia Olguţa
Vasilescu a dat asigurări și în privinţa Universităţii Craiova, însă

Bozovic l-a atacat dur pe George Copos, pe care îl consideră principalul vinovat pentru situaţia în care a ajuns clubul

România, Bozovic a fost
angajat director adjunct
la Ana Pan, firma de
patiserie a lui Copos

în vara trecută, când FRF a pus la
dispoziţia Craiovei locuri în liga
secundă atât pentru Știinţa, cât
și pentru o eventuală altă echipă a Băniei, nici Primăria și nici
Adrian Mititelu nu au părut interesaţi. Cât despre Universitatea
Craiova, variantele sunt următoarele: așteptarea finalizării interminabilelor procese ale lui
Mititelu sau adoptarea proiectului propus de Pavel Badea, fostul
căpitan al Știinţei și actual consilier local, care a primit aprobarea
MECTS pentru a înscrie echipa
Universitatea Craiova în competiţiile FRF

.

Rapidiștii s-au reunit acum
două zile la ProRapid, dar de
la primul antrenament a lipsit
Vladimir Bozovic (foto, 31 de ani).
Internaţionalul muntenegrean nu vrea să mai revină în
Giulești, fiind supărat din cauza modului în care a fost tratat
de George Copos. Iniţial, patronul rapidist i-a spus lui Bozovic
că vrea să-l păstreze și că nu
se pune problema să-i rezilieze contractul, pentru că este
nevoie de spiritul său de luptă pentru a-i ajuta pe tinerii de
la echipa a doua să crească. Mai
mult, în dese rânduri, același
Copos i-a transmis jucătorului

că va rămâne în conducere
atunci când va renunţa la fotbal. În numai câteva luni, lucrurile s-au schimbat radical,
iar Bozovic s-a săturat să fie
minţit de George Copos. El a și
luat hotărârea de a-și depune
memoriu la FIFA pentru a deveni liber de contract. Decizia
forului internaţional va fi făcută public pe 14 ianuarie și, cel
mai probabil, fundașul rapidist
va fi declarat liber de contract.
„Nu am avut cu cine să vorbesc
la Rapid, eu am sunat și nimeni
nu mi-a răspuns. Singurul care
mi-a dat un mesaj a fost Zotta,
nu este posibil să mi se întâmple asta! Cei care conduc clubul sunt niște bandiţi. Am jucat șase ani pentru Rapid, nu
credeam că pot să trăiesc așa
ceva”, a declarat Vladimir
Bozovic pentru ProSport.

MINI-GREVĂ
LA PRORAPID
La reunirea lotului, de
joi seara, a avut loc și primul incident la ProRapid. Mai
mulţi jucători, printre care
Nicolae Grigore, Rui Duarte
și Dorin Goga au refuzat să se

Go Est, Pulhac!

antreneze, fiind supărați că nu
și-au primt salariile de cinci
luni de zile. Marian Rada s-a
enervat și le-a transmis nemulţumiţilor că, dacă nu au chef
să se pregătească, să meargă la
bucătărie. „Dacă nu vreţi să vă
antrenaţi, mergeţi la bucătărie, acolo este cald. Plimbaţi-vă
prin bază, poate așa veţi fi gata
pentru prima etapă”, a fost
mesajul lui Rada. Cei trei au
mers și s-au antrenat singuri în
sală și așteaptă să aibă o discuţie cu cineva din conducerea
clubului. Administratorul judiciar a anunţat că este în concediu până în data de 15 ianuarie, atunci când vor fi chemaţi
la discuţii mai mulţi jucători

.

Foto: Alexandru Hojda

Prizonieri în Giulești
Comisia pentru Soluționarea
Litigiilor din cadrul LPF a avut o
misiune destul de complicată în
cazul rapidiștilor care și-au depus
memorii cu puțin timp înainte ca
George Copos să ceară insolvența
clubuiui. Comisia s-a întrunit ieri
și a decis să respingă cererile
celor opt jucători deoarece se

încalcă legea insolvenței, prin
care se interzic procese asupra
firmei aflate în această situație.
Oros, Rui Duarte, Herea, Voicu,
Roman, Ștefan Grigorie și
Alexandru Ioniță sunt nevoiți să
rămână în continuare în Giulești.
Singurul care a „scăpat” este
Ovidiu Burcă.(Adrian ALBU)

Bozovic
este
jucătorul
Rapidului,
el trebuie
să vină la
antrenamente
Ioan TABAN,

președinte Rapid

Fundașul stânga al lui Dinamo este dorit de Kuban Krasnodar, Lokomotiv Moscova și Metalurg Doneţk

■

Mircea DOMINTE
mircea.dominte@prosport.ro

» Cristi Pulhac (28 ani) a

fost la un pas să semneze
pentru Kuban Krasnodar,
dar schimbarea
antrenorului din aceste
zile a dat totul peste cap

» Jucătorul și-a prelungit

contractul cu Dinamo
zilele trecute, primind
promisiunea că în cazul
unei oferte, clubul nu va
avea pretenţii exagerate

Oficialii lui Dinamo l-au convins pe Pulhac, de curând, să
semneze prelungirea contractului și să accepte un salariu lunar cu 4.000 de euro mai mic.
În schimb, fundașul stânga a
primit promisiunea că, dacă va
veni o ofertă pe numele său, va
fi lăsat să plece fără mari pretenţii financiare. Cu câteva zile
înainte, Cristi a fost la un pas să
ajungă la Kuban Krasnodar, locul 4 din Rusia, acolo unde antrenorul Yuri Krasnozhan l-a
dorit cu insistenţă. Totul fusese pus la punct, Pulhac urma
să semneze pe un an și jumătate, cu un salariu lunar de aproximativ 30.000 euro, numai că
pe 8 ianuarie, șefii lui Kuban
au schimbat antrenorul, iar
Leonid Kuchuk, noul sosit, nu
este la fel de încântat de aducerea dinamovistului. Astfel,
transferul a intrat în impas, dar
nu definitv, deoarece conducerea echipei din Krasnodar consideră în continuare că Pulhac
este cea mai bună soluţie pentru banda stângă a apărării.

MAI APROAPE DE
UCRAINA
Dacă transferul la Kuban
Krasnodar are acum șanse mai mici să se realizeze,

Foto: Alexandru Hojda

„Cangurii”
ne testează
în Spania

Naţionala României va întâlni pentru
prima oară în istorie Australia, într-un
amical programat pe 6 februarie în
cantonamentul din Spania
Pulhac este din 2002 la Dinamo, în acest interval bifând o singură experiență internațională: în urmă cu două sezoane, la Hercules
pentru Pulhac există o vari- îl dorește cu insistenţă pe funantă mai optimistă din prima daș, iar totul se poate rezolligă a Ucrainei.
va chiar în acest
M e t a l u r g
dacă
179 de meciuri a jucat week-end,
Doneţk,
echicele două părţi
Cristi Pulhac pentru
pa de pe lose pun de acord
Dinamo, în toate
cul șase la care
asupra tuturor
este legitimat și
detaliilor financompetiţiile oficiale,
Junior Moraes, reușind să marcheze și ciare. În plus,
fostul
golghede Cristi mai
două goluri
ter al Bistriţei,
este interesată

și Lokomotiv Moscova, echipă antrenată de fostul selecţioner al Croaţiei, Slaven Bilic,
și care în prezent se află doar
pe locul opt în campionatul
Rusiei. Interesul „feroviarilor” este mai vechi, dar oferta
lor este, momentan, mai puţin
consistentă decât cea a ucrainenilor ori a celor de la Kuban
Krasnodar

Foto: Andreea Alexandru

Pulhac a fost și în
vederile lui Ludogoreţ
Razgrad, dar
campioana Bulgariei l-a
transferat până la urmă
pe rapidistul Nemanja
Milisavljevic

.

Romario și Kanon, ca și luaţi!
Foștii jucători ai Bistriţei au acceptat oferta lui Dinamo și sunt așteptaţi în
zilele următoare în România pentru a semna actele

■
■

Mircea DOMINTE
mircea.dominte@prosport.ro
Nicu BĂDESCU
nicu.badescu@prosport.ro

» Romario (23 ani) și

Kanon (19 ani) sunt ca și
transferaţi de Dinamo

» Trecerea lui Giurgiu la

Dinamo este tărăgănată,
se pare, și de o ofertă
venită de la Neftci Baku

18 partide în primul eșalon a jucat
Romario, în acest sezon, pentru Gloria
Bistriţa, fără a reuși să înscrie
Foto: Dan Tăuțan

Dinamo încearcă din răsputeri să aducă un mijlocaș la închidere, iar atenţia “câinilor”
s-a mutat asupra lui Romario
Santos Pires, fotbalistul care

în tur a fost legitimat la Gloria
Bistriţa. Oficialii din „Ștefan
cel Mare” i-au transmis oferta jucătorului, dar acesta a cerut timp de gândire. Iniţial, el
nu mai dorea să se întoarcă
în România, din cauza experienţei neplăcute de la Gloria
Bistriţa, unde a avut întârzieri salariale mai mari de trei
luni și de teama ca Dinamo să
nu intre în insolvenţă. Totuși,
până la urmă, Romario a răspuns pozitiv și este așteptat,
în zilele următoare, să dea cu
pixul pe contract. Mai mult,
echipa din “Ștefan cel Mare”
pare să-și fi betonat și centrul defensivei, având în vedere că și Kanon a dat asigurări că va sosi cât mai curând

la București pentru a parafa
înţelegerea.

GIURGIU, SALARIU DE
PATRU ORI MAI MARE
LA BAKU
Un alt jucător care era ca
și achiziţionat de Dinamo,
Alexandru Giurgiu, fundașul
stânga de 20 de ani al celor de la
CS Turnu Severin, nu a ajuns încă
în „Ștefan cel Mare”. Există informaţii conform cărora, pe numele său, au mai venit și alte oferte,
printre care și una extrem de tentantă, de la Neftci Baku. Oferta
salarială a azerilor este mult mai
tentantă: 11.000 euro lunar faţă
de doar 3.000, cât ar urma să încaseze Giurgiu la Dinamo

.

500.000 de euro este cota lui Kanon,
conform site-ului specializat transfermarkt.de
Foto: Dan Duță

■

Alexandru ENCIU
alexandru.enciu@prosport.ro

» În amicalul cu Polonia
(2 februarie) vor juca
doar fotbaliști din
campionatul intern

Prima reprezentativă de
fotbal a României pregătește meciurile de foc din primăvară, contând pentru preliminariile CM 2014, cu adversari
accesibili: Polonia (2 februarie,
Malaga) și Australia (6 februarie, Marbella), ambele întâlniri
urmând să se dispute în Spania.
Australia este new-entry pe lista cu adversari întâlniţi în istorie de tricolori, iar rezultatul cu
trupa antrenată de germanul
Holger Osieck va fi singurul,
dintre cele două, care va conta
în clasamentul FIFA.
Australia se află pe locul 36
în ierarhia mondială, cu trei locuri mai jos decât România, și a
fost calificată la ultimele două
ediţii ale Cupei Mondiale. Cel
mai valoros „cangur” este Luke
Wilkshire (Dinamo Moscova)
cotat la 3,5 milioane de euro.
Dintre cei 13 jucători australieni care au evoluat de-a lungul timpului în România, unul
singur face parte din actuala naţională: fundașul Michael
Errol Thwaite (FC Naţional,
2004-2005).
Tricolorii se vor pregăti în
Spania între 27 ianuarie și 7 februarie. Primele meciuri oficiale ale anului vor fi în deplasare cu Ungaria (22 martie) și cu
Olanda (26 martie)

.

» Holger

Osieck (64
de ani) a fost
secundul lui
Beckenbauer
la Cupa
Mondială din
1990, unde
Germania a
câștigat titlul
suprem
» Cei mai
importanţi
jucători
australieni:
Mark
Schwarzer
(Fulham),
Lucas Neill (Al
Wasl/Emiratele
Arabe Unite),
Tim Cahill
(New York
Red Bulls),
Brett Holman
(Aston Villa),
Luke Wilkshire
(Dinamo
Moscova),
Mark
Bresciano
(Al Gharafa/
Qatar),
Harry Kewell
(Melbourne
Victory)
» Cea mai bună
performanță
din istoria
fotbalului
juvenil
românesc a
fost obținută
în Australia,
bronz la CM de
tineret 1981

„U“ CLUJ
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CFR Cluj, Bursa transferurilor

Au ajuns
în „Paradis”

Din păcate,
Jandarmeria
și massmedia
au făcut
CFR a început ieri pregătirea pentru meciurile cu
prea mari
Inter, de peste o lună, lângă Marea Mediterană
presiuni
pentru a
scoate un
vinovat.
Cei care
au lovit cu
picioarele
au
scăpat cu
pedeapsă
cu
suspendare.
Trebuia
dat un
exemplu
de huligan
și eu am
căzut la
mijloc

Foto: Dan Tăuțan

Paul STANCIU,
lider galerie „U” Cluj

Din pușcărie, direct
șef de galerie la „U“
Paul Stanciu așteaptă cu nerăbdare ziua în care își va încuraja pentru prima dată favoriții pe Cluj Arena

Abia eliberat condiționat, Paul Stanciu, suporterul lui „U” Cluj care a făcut patru ani și
jumătate de închisoare pentru tentativă de omor, a și fost ”răsplătit” de galeria echipei

■

Daniel LUP
daniel.lup@prosport.ro

» Paul Stanciu a devenit
idolul liderilor
galeriei „U” Cluj

» Acesta crede că a

primit o pepeapsă
prea dură pentru
incidentele din 2008

Paul Stanciu (24 de ani) a fost
eliberat de câteva zile, după patru ani și jumătate petrecuți în
închisoare pentru tentativă de
omor. Avea de ispășit o pedeapsă de șase ani, dar a fost eliberat condiționat. Condamnarea
a venit după ce l-a lovit pe
Gabriel Oșan, cameramanul
Jandarmeriei Cluj, pe 7 mai
2008, înainte de „U” – CFR (01). Procurorii susțin, iar judecătorul le-a dat dreptate, că a lovit
cu o dală de beton, punându-i
în pericol viața. Stanciu susține
și astăzi altceva. „Am făcut închisoare pentru că am dat un
pumn. Atât! Nimeni nu a putut
să dovedească faptul că am lovit cu dala. O dală are 9,6 kilograme, gândiţi-vă ce se întâmpla dacă aș fi dat cu ea”, spune
Stanciu. „Încadrarea iniţială era
vătămare corporală. În timpul

procesului, ea s-a schimbat în
tentativă de omor. Acea zi a fost
cea mai grea din viaţa mea. Din
păcate, jandarmeria și massmedia au făcut prea mari presiuni pentru a scoate un vinovat.
Cei care au lovit cu picioarele au
scăpat cu pedeapsă cu suspendare. De la dosarul meu au dispărut multe acte. Trebuia dat un
exemplu de huligan și eu am căzut la mijloc”, susține Stanciu.
La mijloc mai sunt însă și
niște imagini cu victima plină de
sânge, căzută pe jos și lovită în
continuare. Imagini care au impresionat o țară întreagă. Poate
mai puțin pe unii suporteri ai
Universității Cluj. Mai exact, pe
liderii lor, care, în loc să se dezică de astfel de incidente, au decis să-l răsplătească pe proaspătul eliberat: l-au făcut șef de
galerie! Sigur că vinovatul și-a
ispășit pedeapsa, dar ”promovarea” lui în acest moment e măcar contestabilă.

VA EVITA VICTIMA
Tânărul își duce și astăzi războiul cu Jandarmeria: „Ei mereu
au provocat, au incitat la scandal. Era un război continuu între cele două părţi. Gândiţi-vă de
ce, de când nu mai sunt în interiorul arenei, nu se mai produc

incidente”. În schimb, dacă îl va
întâlni pe stradă pe Oșan, victima
sa, spune că va trece de cealaltă
parte a drumului. „Îl voi evita pe
cât posibil. Nu pot să uit că ne-a
incitat de mai multe ori înainte
de partide și că am stat în închisoare aproape cinci ani din acest
motiv. Nu are de ce să se teamă
din cauza mea, nu trebuie să se
teamă pentru că sunt liber”, mai
spune suporterul Universităţii.
Stanciu va merge luni, la reunirea echipei, pentru prima
dată în interiorul noului stadion
din Cluj. „L-am văzut numai de
afară, este grandios. Abia aștept
să fiu la un meci. Eu, personal,
merg și în Liga a V-a la meciuri.
La bine și la rău voi fi alături
de echipă. Situaţia de acum nu
este cea mai bună, și trebuie să
strângem rândurile”, mai zice
Stanciu, noul lider de galerie:
„Colegii mi-au cerut să îi ajut să
strângă rândurile și de acum voi
fi noul lider de galerie. Oricum,
eu toată viaţa voi rămâne alături de Universitatea. Fac parte din cea mai frumoasă galerie
din ţară. Dragostea mea pentru
această echipă nu are limite, aș
muri pentru ea”.
Nu trebuie uitat însă că în
urmă cu cinci ani, cineva era
chiar să moară la propriu. Și e tot
suporter al Universității

.

PE SCURT

CE S-A ÎNTÂMPLAT
PE 7 MAI 2008

Incidentele înainte de meciul
de pe 7 mai 2008 au șocat
România. Galeria Universităţii
Cluj a avut mai multe conflicte cu jandarmii înainte de
meciul cu CFR. Fanii au ales
un alt traseu spre stadion, iar
cameramanul Gabriel Oșan a
rămas singur în rândul suporterilor. Mai mulţi membri ai galeriei l-au lovit. Paul
Stanciu a primit șase ani de
închisoare, iar Tivadar Toja
și Tudorel Câmpean au fost
eliberaţi după șase luni.

OȘAN: „NU MAI
VORBESC DESPRE
ACEST SUBIECT”

Contactat de ProSport, Gabriel
Oșan nu a dorit să intre într-un
schimb de replici cu Stanciu.
„Din punctul meu de vedere,
acest subiect este încheiat. Nu
am vorbit și nu voi mai discuta
cu nimeni despre evenimentele de atunci”, a zis Oșan. Acesta
nu a mai făcut din 2008 muncă
de teren, ci numai de birou.
De notat că Oșan a declarat în
mai multe rânduri că este fan
al echipei Universitatea Cluj.

Am făcut
închisoare
pentru că
am dat
un pumn.
Atât!
Nimeni nu
a putut să
dovedească
faptul că
am lovit
cu dala.
O dală
are 9,6
kilograme,
gândiţivă ce se
întâmpla
dacă aș fi
dat cu ea

■
■

Daniel LUP
daniel.lup@prosport.ro
Vlad MĂCICĂȘAN
vlad.macicasan@prosport.ro

» 27 de jucători a avut

la dispoziţie Paulo
Sergio, la prima
ședinţă de pregătire

» Locul ales de CFR

pentru cantonament
este o locaţie preferată
de multe cluburi
puternice din Europa

O oază de liniște, cu palmieri care se oglindesc în
Mediterană, cu munţii Africii
departe în zare și la distanţă de
zona agitată a staţiunii, unde
iachturile magnaţilor sunt parcate în faţa restaurantelor și a
magazinelor scumpe. Lângă
plaja privată a hotelului e un teren imens de golf, sportul preferat de majoritatea turiștilor
în Marbella. Așa arată imaginea de care se bucură în fiecare zi jucătorii CFR-ului. E locul
de cantonament ales de clujeni

pentru prima parte a pregătirii
de iarnă. La peste 20 de grade
Celsius, cheful de antrenament
e mai ușor de găsit. Ședinţele
de pregătire sunt într-un centru sportiv unde se antrenează
zeci de cluburi. Încă de la intrare, unde scrie „fotbal” în peste 20 de limbi, realizezi că în
Marbella toţi se simt ca acasă.

SUNT VECINI CU
ANTONIO BANDERAS ȘI
SEAN CONNERY
Antrenamentele sunt fizice
doar în prima lor parte, pentru
ca apoi jucătorii să primească
mingea. Paulo Sergio a cerut un
lot mai restrâns și astfel, clujenii au deplasat doar 27 de jucători la Marbella, dar și acest lot
ar putea suferi mici modificări
zilele viitoare, în special datorită posibilelor plecări.
Localitatea din Andalusia
e una dintre cele mai apreciate destinaţii de vacanţă de pe
Costa del Sol. Aici au case de
vacanţă o mulţime de personalităţi. Actorii Sean Connery
și Antonio Banderas sau fotbalistul Santi Cazorla, sunt câţiva
dintre ei

.

Paul STANCIU,
lider galerie „U” Cluj

Luis Alberto (dreapta) și ceilalți colegi de la CFR au transpirat serios ieri. Paolo Sergio
le-a dat ieri campionilor și câteva indicații tactice
Fotografii: Vlad Măcicășan

Liga I - Bursa transferurilor
STEAUA

Antrenor: Laurenţiu
Reghecampf
S-a reunit luni
Cantonamente: 10-24
ianuarie Malaga (Spania), 28
ianuarie - 8 februarie (Turcia)
Amicale: Preußen Münster (13 ianuarie),
Celtic (15 ianuarie), Basel (18 ianuarie),
Ferencvaros (21 ianuarie), D. Kiev (23 ianuarie)
Sosiri: Lupu, Năstăsie (100%, revin după
împrumutul la „U“ Cluj), Gabriel Iancu
(100%, Viitorul), Tatu (90%), Alibec
(50%, Viitorul)
Plecări: Machado (100% , destinaţie
necunoscută), Martinovic (50%, Pandurii sau
altă destinație), Tibi Bălan (90%, destinaţie
necunoscută), Pîrvulescu (80%, Petrolul)

TRANSFER

ASANOVIC A AJUNS LA
SEVERIN!

CS Turnu Severin l-a achiziţionat
ieri pe fundașul central Antonio
Asanovic (foto, în centru, 1,96 m),
fiul celebrului mijlocaș Aljosa, fost
mijlocaș la Hajduk Split, Napoli și
Panathinaikos Atena. În vârstă de
21 de ani, Antonio a făcut parte din
lotul lui Hajduk, unde nu a evoluat niciun minut în tur, iar sezonul
trecut a fost împrumutat în eșalonul secund din Croaţia, la Primorac
Stobrec. „Pot spune că numele
Asanovic este o povară, dar visul meu este să ajung la AC Milan
sau Manchester City! Vreau să fac
jocuri bune la Severin și să prind
echipa naţională a Croaţiei”, a spus
Antonio. (Mircea OGLINDOIU)

» Deși n-a

semnat
contractul,
atacantul
Mihai Dina
s-a antrenat
ieri cu CS
Severin și
urmează să
aibe azi o
nouă rundă
de negocieri
cu actuala
conducere.
După
dezafilierea
Universităţii,
Dina a jucat
la Mioveni,
Petrolul și
Györ (Ungaria)

ASTRA

Antrenor: Valentin Sinescu
Reunire: 15 ianuarie
Cantonamente: 21 ianuarie
- 1 februarie (Turcia), 9
februarie - 23 februarie
(Murcia, Spania)
Amicale: Tetovo, Start
Sosiri: Oros (70%, Rapid), N. Grigore
(70%, Rapid)
Plecări: Seto (80%, Al Hilal, 80% Oțelul),
Mihalache (50%, Ceahlăul), Nogo (100%,
destinaţie necunoscută), Boumale
(100%, destinaţie necunoscută), Kende
(100%, contract reziliat)

FC VASLUI

Antrenor: Viorel Hizo
Reunire: 13 ianuarie
Cantonamente: 20 ianuarie
– 2 februarie (Spania),
5 februarie – 14 februarie
(Antalya, Turcia)
Amicale: Participare la „Copa del Sol“
(23 ianuarie – 2 februarie) (Molde, FC
Copenhaga, Șahtior, Rosenborg și ȚSKA
Moscova)
Sosiri: Ionuţ Stan (100%, Unirea Alba Iulia),
Eduard Schuller (50%, Unirea Alba Iulia)
Plecări: Charalambous (100%, destinaţie
necunoscută), Varga (100%, Sportul), A.
Gheorghiu (100%, Ceahlăul), N’Doye (50%,
Dinamo), Coman (50%), Tukura (60%)

PANDURII TG. JIU

Antrenor: Petre Grigoraș
Reunire: 16 ianuarie
Cantonamente: Antalya
(22 ianuarie - 1 februarie;
10-21 februarie)
Amicale: nestabilite încă
Sosiri: Nicoară (100%, CFR Cluj), Anton
(100%, Gloria Bistrița), Predescu (100%
Gloria Bistrița) Martinovic (50%, Steaua),
Ilijoski (60%, Rapid), Vranjes (50%)
Plecări: -

CFR CLUJ

Antrenor: Paulo Sergio
S-a reunit joi
Cantonament Marbella
(Spania): 10 ianuarie –
12 februarie
Amicale: Vfl Osnabruck,
Lucerna, Young Boys Berna, Videoton,
Dnepr Dnipropetrovsk
Sosiri: Weldon (revenire împrumut,
100%), Mateiu (75% FC Brașov)
Plecări: Nicoară (100%, Pandurii), Bastos
(100%, Al Nassr), Diogo, Lignani, Godfred
(100%, împrumuturi sau rezilieri contracte),
Ganea (80%, destinație necunoscută),
Mureșan (60%, Rusia) Sougou (50%,
Dinamo Moscova), Maftei (60%, Anorthosis),
Kapetanos (30%, Mainz), Piccolo (30%, Genoa)

PETROLUL

Antrenor: Cosmin Contra
Reunire: 14 ianuarie
Cantonamente: 16 – 21
ianuarie (Izvorani), 23
ianuarie – 3 februarie și 6 – 16
februarie (Antalya, Turcia)
Amicale: Slaven Belupo (26 ianuarie), FK
Simurq Pesakar (31 ianuarie), NK Maribor
(8 februarie), Kosice (11 februarie), Litex
Lovech (14 februarie), Steaua Roșie
Belgrad (17 februarie)
Plecări: Cesinha (100%, liber de
contract), Cojocnean (100%, FC
Maramureș), Boudjema (70%, destinaţie
necunoscută), Tony (80% Gaz Metan)
Sosiri: Pîrvulescu (80%, Steaua), N.
Popescu (100%, echipă juniori), A. Ilie
(100%, echipă juniori), Oprea (100%,
echipă juniori)

DINAMO

Antrenor: Cornel Ţălnar (nou)
S-a reunit miercuri
Cantonamente: 15 - 26 ianuarie
(Poiana Brașov), 31 ianuarie - 17
februarie (Spania, Marbella)
Amicale: turneu cu
Dinamo Kiev, Dinamo Moscova, BATE,
Nordsjaelland, Spartak Moscova
Sosiri: Roman, Rotariu, Stănescu,
M. Ioniță (100% Dinamo II), Dobrosavlevici
(70 % Dinamo II), Al. Giurgiu (90% Severin),
N’Doye (50%, Vaslui), Kanon (50% Gloria),
Romario (75%, liber)
Plecări: Galchev (100%, Botev Plovdiv),
Andrei Cristea (90%, CSMS Iași),
Koulibaly (Libia, 80 %), Alexe (60%,
Galatasaray) , Alvarez (90%), Pulhac
(70%, Kuban, Lokomotiv, Metalurg)

FC BRAȘOV

Antrenor: Adrian Szabo
Reunire: 15 ianuarie
Cantonamente: 18 - 31
ianuarie (Bran), 1-18 februarie
(Turcia, Antalya)
Amicale: FK Minsk (2
februarie), Novi Pazar (6 februarie), Donji
Sren (8 februarie), Ferencvaros (11 februarie),
Trencin (14 februarie), Șahtior (17 februarie),
Sonderjyske (18 februarie)
Sosiri: Iacob (100%, Tărlungeni), Dias (100%,
FC Vaslui), Borrowdale, Micic, Guclu, J. Da Silva,
Danquah, Kosovac (70% - veniţi în probe)
Plecări: Taborda, Fl. Lazăr, Olariu, D. Popa,
Străuţ (100 %, destinaţii necunoscute),
Dărăbanţ (100 %, Tărlungeni), Mateiu
(75% CFR Cluj), Velayos (50%, destinaţie
necunoscută)

RAPID

Antrenor: Marian Rada
S-a reunit joi
Cantonamente: 22 ianuarie
– 11 februarie (Spania)
Amicale: Dnepr (24 ianuarie),
Videoton (27 ianuarie),
Guangzhou (29 ianuarie)
Sosiri: Mișa, Ad. Grigore, Dăescu, C. Păun,
N. Vasile, Martin, Fl. Călin (100% Rapid II)
Plecări: Renan, Stefan, Milisavljevic, Burcă,
Pavlovic, Ilijoski, Surdu, Codrea, Bilașco,

Voicu, Apostol, Glauber (toţi 100%, contracte
reziliate), Teixeira, Duarte, Goga (90%), Oros
(70% Astra), N. Grigore (70% Astra), Roman
(50%), Pecanha (40%), Bozovic (50%)

CONCORDIA

Antrenor: Ilie Stan
S-a reunit joi
Cantonamente: 14 – 24
ianuarie (Poiana Brașov),
28 ianuarie – 11 februarie
(Spania, Malaga)
Amicale: FC San Fernando (30 ianuarie),
Xerez (31 ianuarie), Kuban Krasnodar (2
februarie), Guanghzou Evergrande (4
februarie), Sparta Praga (6 februarie),
Legia Varșovia (9 februarie)
Sosiri: Vâtcă (50% Viitorul) , Fl. Costea
(liber, 80 %), Bucurică (100%, Alba Iulia),
Machado (70%, Steaua)
Plecări: Creţu, Cârstea (100 %, contracte
reziliate), Simion (90 %, destinaţie
necunoscută)

VIITORUL

Antrenor: Cătălin Anghel
Reunire: 14 ianuarie
Cantonamente: 23 – 7
februarie și 10 februarie – 22
februarie (ambele în Antalya)
Amicale: nu au fost stabilite

Sosiri: Plecări: Iancu (100%, Steaua), Vaștag
(75%, Mediaș) Vâtcă (50% Concordia),
Alibec (50%, Steaua)

GAZ METAN

Antrenor: Cristian Pustai
S-a reunit joi
Cantonamente: 10-30
ianuarie (Mediaș), 1-16
februarie (Turcia, Antalya)
Amicale: FC Zbrojovka
Brno (4 februarie), Górnik Zabrze (6
februarie), Sigma Olomouc (10 februarie),
FK Zakarpattia Uzhhorod (12 februarie),
FK Senica (14 februarie). Adversar încă
nestabilit pentru 8 februarie
Sosiri: Tony (80% Petrolul), Cl. Oară
(100% Unirea Alba Iulia), Grillo (30%,
liber de contract), Vaștag (75%, Viitorul)
Plecări: Astafei (100%, Oţelul), Akaky

(100%, reziliere contract), Vasilache
(100%, reziliere contract), Bud (100%,
împrumutat 6 luni la FC Bihor)

OŢELUL GALAŢI

Antrenor: Viorel Tănase
S-a reunit joi
Cantonamente: 17 ian. – 1
feb. (Poiana Brașov) și 3 - 28
februarie (Marbella, Spania)
Amicale: Spartak Moscova
Plecări: Buș (100%, destinaţie necunoscută),
Viglianti (retragere din cariera fotbalistică),
Grahovac (50%, echipă din Rusia),
Punosevac, Sorin Cucu (100%, Tg. Mureș)
Sosiri: Al. Zaharia (100%, CS Turnu
Severin), Vancea (100%, CS Turnu
Severin), Astafei (100%, Gaz Metan),
Gazale Daud (100%, Universitatea
Catolica, Chile), Seto (80%, Astra),
Vargas (50% Universidad Concepción)

CEAHLĂUL

Antrenor: Costel Enache
S-a reunit joi
Cantonamente: 14 ianuarie
- 23 ianuarie (Piatra Neamţ)
și 2 februarie - 15 februarie
(Spania)
Amicale: nu au fost stabilite încă
Sosiri: Lepmets (100%, liber de contract),
Dumitraș (100%, Steaua, A. Gheorghiu
(100, FC Vaslui), Mihalache (50%, Astra)
Plecări: Viţelaru (100%), Forminte
(100%), Drugă (100%), Tolimir (100%),
Tudosă (100%), C. Muscalu (100%), Al.
Gheorghiu (100%) – toţi lăsaţi liberi

CSMS IAȘI

Antrenor: Liviu Ciobotariu
S-a reunit miercuri
Cantonamente: 15 – 25
ianuarie (Slănic Moldova) și 2 15 februarie (Antalya, Turcia)
Amicale: Cernomoreţ Odessa
(5 februarie), Sankt Polten (8 februarie),
Napredak Krusevac (14 februarie)
Sosiri: Andrei Cristea (90%, Dinamo),
Mitic (70%, CS Turnu Severin), Moutinho
(50%, CS Turnu Severin), Mihalache (50%
Astra), Ionuţ Nuţescu, Marius Călugăru
(100%, CFR Pașcani), Radu Miron, Claudiu

Siminicariu (100%, promovaţi de la juniori)
Plecări: Lungu (100%, destinaţie
necunoscută), Mitrea (20%, destinaţie
necunoscută), Semenenco (60%,
destinaţie necunoscută)

„U“ CLUJ

Antrenor: Marius Popescu
Reunire: 14 ianuarie
Cantonament: Amicale: Sosiri: Plecări: Cleiton, Erico, Alex
(100%, contracte reziliate), Muzac, Pătrașcu,
Nicola, Boșneag (80%), Christou (100%,
Grecia), Lupu, Năstăsie (100% se întorc la
Steaua), Balauru (100%, FCM Tg. Mureș)

CS SEVERIN

Antrenor: Jerry Gane (nou)
S-a reunit miercuri
Cantonament:
4 – 14 februarie (Grecia)
Sosiri: Cristi Poiană (100%,
FCM Tg. Mureș), Moustakis
Nikolaos (100%, FC Vysaz), Konstantinidis
Giorgos (100% Diagoras Rhodos), L.
Panagopoulos (100%, FC Vysaz), Al. Biriș
(100%, Juventus București), Asanovic
(100%, Hajduk), Dina (60%, liber)
Plecări: Al. Zaharia (100%, Oţelul), Vancea
(100% Oţelul), Paul Abba (100% destinaţie
necunoscută), Alin Buleică (100% destinaţie
necunoscută) și Barry Kader (100%
destinaţie necunoscută). A. Marinescu (70%,
destinație necunoscută), Ștetca (100%, FCM
Baia Mare), Mitic (70%, CSMS Iași), Moutinho
(50%, CSMS Iași, Poli Timișoara), Al. Giurgiu
(95%, Dinamo, 5% Poli Timișoara)

GLORIA BISTRIŢA

S-a reunit joi
Cantonament: Antalya (Turcia)
Amicale: Sosiri: Plecări: Bratu, Năstase,
Peteleu, Reano, Cafasso,
Markisio, Bragança, Zahiri, Laio, Ayza,
Romario (100%, contracte reziliate), Anton
(100% Pandurii), Predescu (100% Pandurii),
Tudose (80% și-au depus memorii să devină
liberi), Kanon (50%, Dinamo)
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Goluri și golănii

■

SPORT

Anglia / Spania

Mihai MIRONICĂ
mihai.mironica@protv.ro

Ani în șir am auzit prostia
că Mitică și cu Nașu nu fac nimic pentru curăţarea fotbalului românesc. O abordare fundamental greșită. E ca și cum
te-ai revolta că lupii nu au avut
grijă cum trebuie de stână.
Nu poţi să-i ceri unuia care
a chemat echipele de la vestiare
la un meci al lui FC Scornicești
pentru a se mai marca niște goluri să vegheze la corectitudinea unei competiţii. Sau celuilalt, care afirma că un Ceahlăul
– Dinamo a fost blat dar apoi
nu a întreprins o anchetă majoră în acest sens. Am văzut
recent cum s-au „anchetat“
de către autoritatea din fotbal dezvăluirile făcute în presă despre blaturile pentru pariuri sau cum au fost ameninţaţi
chiar de cei mai înalţi oficiali
din fotbalul nostru cei care se
decid să facă dezvăluiri despre
corupţia din acest sport.
Dacă și-ar face un pic de
timp între niște hărţuiri sexuale, poliţiștii români ar trebui
să se implice în această poveste. Vedem din nou în aceste zile
venind din Italia vești despre o
altă campanie de forţă a poliţiei în privinţa blaturilor din fotbal, cu focalizare pe echipa din
Bari dar nu numai. Sigur, știm
cu toţii că nu prea ai ce să hărţuiești printre poliţistele italiene și probabil aceasta este
explicaţia pentru care „carabinieri“ sunt mai atenţi la manevrele din calcio.
Și acum câteva indicii pentru poliţia română, că nu poate și ea săraca să înceapă chiar
așa, fără să o treacă mai întâi

strada cineva. Așadar, dragi
poliţiști, dacă vă verificaţi
agenda telefonică, veţi descoperi că-l aveţi acolo pe un domn
Marian Iancu, pe care l-aţi mai
găzduit pe la dumneavoastră.
Domnia sa povestea la televizor de un ditamai blatul cu care
mândra Timișoară i-a livrat
un titlu Stelei. Știm că domniile
voastre nu vă uitaţi la televizor
pentru că sunteţi niște intelectuali rasaţi proaspăt, dar poate
anchetaţi și d-voastră un autodenunţ auzit de toată ţara.
Pentru poliţiștii care au
probleme cu frigul din aceste zile, recomandăm o călătorie pe bani publici în Emiratele
Arabe. Acolo vă puteţi întâlni cu domnul Olăroiu, cel care
era indicat în autodenunţul de
la televizor pomenit mai devreme ca fiind cheia blatului.
Și, evident, cu domnul Rădoi,
care, în plus de blatul pomenit, mai poate povesti în amănunt despre blatul cu care CFR
a câștigat campionatul în 2008
în ultima etapă și despre care
fostul stelist spune că are toate detaliile de la persoane implicate. Bine, el poate vorbi și
despre blatul cu care s-a decis
titlul din 2006, și despre faimosul caz „Bunică“ de la meciul
Gloria Buzău – Steaua...
Sigur că nu se va întâmpla nimic din toate acestea și
că blaturile vor continua netulburate să fiinţeze mai ales
într-un fotbal muribund financiar. Poliţia va închide ochii
într-un mod suav și de acum
încolo. Poate și pentru că, parafrazându-l pe ministrul acestei instituţii, Radu Stroe, „în
poliţie există ditamai golănia“.
Care se asortează perfect cu golănia din fotbal.

MasterChef Jamie

Serviciile de catering de pe „Etihad“, arena lui Manchester City, vor fi asigurate de compania lui Jamier Oliver, celebrul bucătar și star TV

■

Mihai MOLNAR
mihai.molnar@prosport.ro

» Contractul de catering

dintre „Fabulous Feasts“
și Manchester City va
începe din sezonul viitor

Obișnuită să aducă pe
„Etihad“ jucători de top, pe bani
grei, Manchester City a dat ieri
o lovitură culinară. Campioana
Angliei l-a „transferat“ pe Jamie
Oliver (37 de ani), cel mai cunoscut „chef“ din Marea Britanie.
Renumit mai ales pentru bătăliile sale din Anglia și SUA pentru schimbarea obiceiurilor culinare nepotrivite din școli, Jamie
Oliver, a luat cu asalt acum stadioanele de fotbal. Și a început
cu „Etihad“, arena campioanei
Angliei. Din sezonul viitor, de
când intră în vigoare contractul,
„Fabulous Feasts“, compania de
catering a lui Oliver îi va hrăni
pe suporterii lui City, la meciurile de pe teren propriu ale „cetăţenilor“. Până la finalul actualului sezon, fanii se mai pot bucura
de un hot-dog sau un hamburger
atrăgător, dar din 2013-2014 va fi
„jale“.

11 BUCĂTĂRII ȘI
19 BARURI PE „ETIHAD“
Renumitul bucătar-șef, ale
cărui show-uri tv pe teme culinare sunt transmise în peste 40 de
ţări, își va intra în pâine și va trimite pe „Etihad“ doar hrană sănătoasă. Și va avea destulă treabă. Arena „cetăţenilor“, care are
o capacitate maximă de 48.000
de locuri, se mândrește cu 11 bucătării, 19 baruri și 69 loje. „Avem
experienţă în oferirea de mâncare

Foto: EPA

Jamie Oliver (centru) vrea să prepare mâncare sănătoasă pentru suporterii lui City
gustoasă și sănătoasă pentru publicul larg. Credem că vom asigura cel mai bun catering de pe vreun stadion din Premier League“,
a explicat Nigel Harris, director
comercial „Fabulous Feasts“,
pentru „Daily Mail“. Cum specialitatea lui Jamie Oliver este

Messi pe bancă: o raritate

bucătăria italiană, cel mai probabil atât Roberto Mancini, cât și
excentricul Mario Balotelli (dacă
ambii vor mai prinde sezonul următor la City), vor gusta și ei cu
poftă din mâncarea preparată de
MasterChef-ul britanic pentru
suporterii „cetăţenilor“

.

ANGLIA

» 1,5 milioane de

exemplare din
„Reţete în 30 de
minute“, renumita
carte de bucate
lansată de Jamie
Oliver, s-au vândut
în Marea Britanie

MENIU

CE LE-AR PUTEA SERVI
JAMIE SUPORTERILOR:

Spaghete Balotelli
Mititei Pantilimon
Paella Silva
Plăcintă Barry

ARSENAL – MAN. CITY, MÂINE, ORA 18:00, DIGI SPORT 1

Returul cu Cordoba (5-0), din optimile Cupei Regelui, a oferit o imagine tare. Starul Barcei, doar rezervă nefolosită

■

Mihai MOLNAR
mihai.molnar@prosport.ro

» După 607 zile, Messi a

Se accidentează rar, e permanent îndrăgostit de fotbal și
urăște să stea pe bancă. Chiar
și la meciurile ușoare. Așa că o
imagine cu Leo Messi, apt fizic,
dar doar rezervă, este o adevărată raritate. În ultimele 82
de meciuri la Barcelona, Messi
a fost menajat doar de patru
ori, dar de fiecare dată a intrat
în minutul 58! Un gest pe care
probabil l-ar fi făcut și joi seară, pe „Camp Nou“, dar accidentarea lui Sergi Roberto (52),
i-a dat planurile lui Jordi Roura
peste cap. Iar înlocuitorul lui
Vilanova, plecat la New York
pentru un consult de specialitate, l-a trimis pe teren pe dos
Santos, ca ultimă schimbare, în
loc de Messi. Așa că „Puricele“
a încălzit banca până la final,
deși suporterii i-au scandat numele, iar partida era deja rezolvată, după reușitele lui Thiago
(17) și Villa (21, 26).
Pentru prima dată după 607
zile, Messi a rămas un meci pe
bancă! Pe 15 mai 2011, la o partidă cu Deportivo, din etapa
a 37-a, Messi a fost tot rezervă nefolosită, dar circumstanţele erau atunci altele. Barca
câștigase deja „La Liga“, iar
Guardiola își menaja starul
pentru finala Ligii Campionilor
cu Manchester United, de pe
„Wembley“. Joi seară, Alexis
Sanchez (55, 85) a reușit și el o
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simţit cum e să rămâi pe
bancă un meci întreg

Deplasare de coșmar
Manchester City nu a mai câștigat de 38 de ani
pe terenul lui Arsenal, în campionat

■

» City a marcat ultima

dată la Arsenal în 2007

„Obosit“ după ce a adus luni seară de la Zürich al patrulea „Balon de Aur“, Messi a rămas joi pe bancă
„dublă“, iar cu 5-0 (7-0 la general), Barcelona s-a calificat în
sferturile Cupei, unde o va întâlni pe Malaga (16/23 ianuarie).

L-A FELICITAT
PE ICARDI
După tricoul cu dedicaţie
pentru Gerd Muller, Leo Messi
a mai făcut un gest frumos. I-a
trimis un SMS de felicitare lui
Mauro Icardi (19 ani), puștiul
care, cu o „dublă“, a adus victoria Sampdoriei cu Juventus
(2-1),
săptămâna
trecută.
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Icardi, născut în Rosario, la fel
ca și Messi, a trecut pe la juniorii Barcei (2008-2011). „Tot el
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m-a convins să vin la Barca“, a
mai spus Icardi, cumpărat de
„Doria“ în vara lui 2011

.

Messi, la un pas de PSV
Rob Westerhof, fost oficial la
PSV, a dezvăluit ieri că Messi a
fost aproape de un împrumut
la echipa olandeză! „Era 2005
și știam de atunci că Messi e
fabulos. În plus, aveam o relaţie
bună cu Laporta și i-am spus
că-l vrem pe Messi. El nu avea
încă pașaport spaniol, iar Barca

căuta să-l împrumute „afară“,
pentru că nu putea alinia mai
mult de trei extracomunitari“,
a povestit Westerhof. Culmea,
cei care s-au opus au fost chiar
olandezii Rijkaard și ten Cate, pe
atunci antrenori la Barca. Messi
a obţinut cetăţenia spaniolă în
toamna lui 2005.

» Mâine se joacă și

Manchester United –
Liverpool, de la ora
15:30 (Digi Sport 1)

Campioana
Angliei,
Manchester City, va avea parte mâine de o deplasare de coșmar, în etapa a 22-a din Premier
League. Jucătorii lui Mancini
vor juca pe terenul lui Arsenal,
acolo unde City nu a mai câștigat din 1975 (3-2)! Mai mult, ultimul gol marcat de „cetăţeni“
la Arsenal a fost în 2007, când
„tunarii“ au învins cu 3-1! Și seria neagră ar putea continua
pentru Manchester City, pentru
că antrenorul Roberto Mancini

DUELUL
GOLGHETERILOR,
PE „OLD TRAFFORD“
Tot mâine se întâlnesc și cele
mai titrate echipe din Anglia,
Manchester United (19 titluri) și
Liverpool (18 titluri). Întâlnirea
directă vine într-un moment în
care cele două formaţii sunt într-o formă excelentă. „Diavolii“
au obţinut 25 de puncte din 27
posibile în ultimele nouă etape, iar „cormoranii“ au câștigat cinci din ultimele șapte jocuri din campionat. În plus,
United și Liverpool dau și principalii marcatori din Anglia,
Van Persie (16 goluri) respectiv,
Luis Suarez (15 goluri)

.

este cota pentru
victoria lui
Manchester City,
la Stanleybet.
Succesul lui
Arsenal are cota
2,60

14

cartonașe roșii
s-au arătat
în meciurile
din Premier
League dintre
Manchester
United și
Liverpool

» Liverpool nu a

mai câștigat pe
„Old Trafford“,
în campionat,
din 14 martie
2009 (4-1
pentru
„cormorani“)
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nu-i are la Londra pe trei dintre cei mai buni jucători ai
săi, Aguero (accidentat), Yaya
Toure (plecat la Cupa Africii) și
Nasri (suspendat).

2,65

Telefon: 031.825.1028; Fax: 031.825.1036
www.coprint.ro

Trimiteți opiniile dumneavoastră
la dialog@prosport.ro

BULGARIA

GAZPROM,
SPONSOR LA
LEVSKI SOFIA

Clubul Levski Sofia va fi
sponsorizat, conform cotidianului bulgar „24 de ore“,
de Gazprom. Înţelegerea a
fost semnată în decembrie
de către președintele clubului, Todor Batkov, care s-a
deplasat în Rusia. Pe lângă
Levski, Gazprom mai sponsorizează pe Zenit SanktPetersburg, Schalke 04 și
Steaua Roșie Belgrad, iar de
curând a semnat un parteneriat și cu Chelsea Londra.

ANGLIA

22 DE MILIOANE
PE AN PENTRU PEP!

Josep Guardiola (41 de ani) a
dezvăluit luni că, din vară, după
ce își va încheia anul sabatic,
va prelua o echipă. Anunţul a
pus pe jar marile echipe, care
se bat acum să-i obţină semnătura. Ieri, cotidianul britanic „Daily Express“ a anunţat
că Chelsea e gata să-i ofere lui
Guardiola un contract anual în
valoare de 22 de milioane de
euro. Dacă înţelegerea valabilă timp de trei ani s-ar parafa,
Guardiola ar deveni cel mai
bine plătit antrenor din lume.

ARABIA SAUDITĂ

UCRAINA

PLEACĂ WESLEY?

Wesley (32 de ani), fostul star
al Vasluiului, nu va mai rămâne
mult timp la Al Hilal. Transferat
în vară la gruparea din Arabia
Saudită, atacantul brazilian a
impresionat în tricoul „alb-albaștrilor“, cu 15 goluri în 14
meciuri, și e dorit de echipe
importante din Golf. „Zilele lui
Wesley la Al Hilal sunt numărate“, a titrat ieri site-ul goal.com,
ediţia în limba arabă. Redactorii
de la goal.com susţin că brazilianul va fi transferat de un
club important din Qatar, dar
nu i-au făcut public numele.

ȘAHTIOR
L-A CUMPĂRAT
PE TAISON

Foto: EPA

Șahtior Doneţk a anunţat ieri,
pe site-ul oficial, transferul jucătorului brazilian Fred Taison (25
de ani, în galben), de la Metalist
Harkov, pentru suma de 20 de
milioane de dolari. „Minerii“ au
oferit iniţial 15 milioane, dar au
fost refuzaţi de Metalist. Șahtior
s-a folosit apoi de o clauză din
contractul jucătorului, conform
căreia putea pleca pentru 20 de
milioane de dolari. Taison se va
antrena sub comanda lui Mircea
Lucescu începând de mâine.

KARATE

SPORT
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Schimbare în federația de specialitate?

Cade Nașu' din karate?

Fost campion naţional și internaţional, Lucian Băroiu speră să-i ia locul actualului președinte, Adrian Popescu Săcele, care conduce Federaţia de 16 ani

■

Florin MARIAN
florin.marian@prosport.ro

» Pe 19 ianuarie

vor avea
loc alegeri la Federaţia
Română de Karate,
iar contracandidatul
actualului președinte e
fostul multiplul campion
de karate Lucian Băroiu

» Adrian Popescu Săcele

ocupă funcţia de
președinte de aproape
16 ani, timp în care,
susţine Băroiu, mișcarea
de karate aproape că
a murit în România,
iar FRK a devenit o
organizație fantomatică

Domnule Băroiu, de ce vreţi să
schimbaţi actuala conducere
a FRK?
Sunt foarte multe motive, dar
ca să înţelegeţi exact unde ne
aflăm, trebuie spus că de-a lungul timpului această Federaţie a
suferit multe modificări în rău.
Din cauza actualului președinte
s-au desprins foarte multe cluburi care au preferat să formeze alte federaţii sau organizaţii.
Foarte mulţi practicanţi de valoare se află acum în afara FRK,
așteptând cu interes rezultatul
alegerilor, pentru a vedea dacă
domnul Săcele pierde. Estimez
că 100 de cluburi de karate se
vor întoarce în FRK dacă nu va
mai ieși Săcele.

SPORTIVII ÎȘI PLĂTESC
SINGURI DEPLASĂRILE
Veţi candida la funcţia de președinte a FRK, ce veţi aduce nou?
Actuala conducere nu a realizat nimic pentru practicanţii de karate timp de 15 ani, astfel că orice aș face cât de puţin,
ar fi un plus. Vă dau un singur exemplu. Vi se pare normal ca sportivii să-și plătească
pub

singuri deplasările interne și externe? Cum vine asta? Mă duc
să iau pumni în gură pe banii mei? Vreau să schimb asta.
Există sponsori care vor să investească. Apoi, la noi în România
nu s-au mai făcut stagii de pregătire cu maeștri străini consacraţi
din anul 2005! Cum să ne batem
noi cu francezii care au buget de
12 milioane de euro pe an, dacă
noi nici măcar nu avem minimul financiar și organizarea ca
să participăm la concursuri puternice de afară. Bugetul nostru
e de numai 48.000 de euro pe an!

PE SCURT

CINE E LUCIAN
BĂROIU

» născut în 26 septembrie 1970
» practicant de arte marţiale din 1984
» deţine centura neagră 1 DAN
Karate DO din anul 1991
» deţine centura neagră 3 DAN
Karate DO din anul 1996
» din 1991 până în 2005 a făcut parte din lotul naţional de
karate, fiind multiplu campion naţional și internaţional
» în perioada 2004-2007 a
fost manager sportiv pentru luptătorii de arte marţiale: Ciprian Sora, Daniel Ghiţă,
Tolea Ciumac, Mihăiţă Golescu
» antrenor de arte marţiale
din anul 2003. Deţine licenţă de antrenor acreditat internaţional WKF din 2011
» Maestru al sportului, titlu
acordat de M.T.S în 2001

BANII VIN, INDIFERENT
DE CATEGORIE
Avem performanţe la karate?
Rezultate internaţionale au venit, dar pe versiuni ușoare, gen
WSKU, ESKU. La cea mai tare
versiune, WKF, avem doar trei
medalii de bronz. În rest, avem
sute de medalii la versiuni ușoare, pentru că banii pe care îi primești dacă obţii medalii sunt
aceiași, indiferent de versiune.
Așa că de ce să te baţi unde e mai
greu, când poţi avea rezultate
în versiunea mai ușoară World
Karate Shotokan Union?
Ce vă recomandă pentru această funcţie?
Cei care fac karate mă cunosc
destul de bine. La rândul meu,
eu îi știu pe toţi care au ocupat
și ocupă funcţii în Federaţie.
Am aproape 30 de ani de practică neîntreruptă. Am stabilitatea
financiară care îmi dă voie să
conduc Federaţia fără interese
financiare meschine, am destulă
experiență managerială, cunosc
foarte bine nevoile și problemele
Karate-ului românesc.
Aproape 30 de ani, înseamnă
că aţi început de pe timpul lui
Ceaușescu...
Da, era interzis acest sport la
noi în ţară înainte de Revoluție.
Îl practicam pe unde apucam
și noi, prin parcuri, garaje,

CE CUPRINDE
PROGRAMUL LUI
BĂROIU

Băroiu se poate lăuda cu multe titluri naționale și internaționale
unele săli de sport mai ascunse.
Karate înseamnă mult mai mult
decât luptă sau „bătaie“ așa
cum cred necunoscătorii. Karate
este o disciplină care are la bază
o întreagă filosofie, care realmente înseamnă mod de viaţă.
Să practici karate era un lucru
periculos și interzis din punct de
vedere al conducerii comuniste de la acea vreme. Karate este
o artă care se bazează în primul
rând pe apărare, autocontrol,
etică și modestie

.

Mulţi părinţi greșesc
că își duc copiii la
karate la vârste
foarte fragede, când
oasele, ligamentele
sunt fragile. Ar fi
mai indicat acest
sport după 10 ani
Lucian BĂROIU,

candidat la președinţia FRK

pub

Foto: Răzvan Pasăre

Copos l-a vrut președinte la Rapid
Lucian Băroiu a fost în perioada
2008-2009 președinte
al clubul sportiv Otopeni,
implicându-se destul de mult
atunci când echipa de fotbal
a orașului ilfovean a activat
în Liga I. George Copos (foto)
a dorit în 2009 să-l aducă în
funcţia de președinte la Rapid,
dar Băroiu a refuzat după ce a
văzut ce datorii avea clubul.

» Popularizarea karate-ului
în România, având în vedere
că suntem o ţară în care practicanţii acestui sport îi depășesc cu mult pe cei ai fotbalului sau ai altor sporturi
» Atragerea cât mai multor
practicanţi într-un sport care
înseamnă în primul rând spirit
și educaţie, nicidecum fabricarea de bătăuși sau bodyguarzi
» Ieșirea dintr-un anonimat
care înseamnă la ora actuală finanţare aproape de zero
și mediatizare zero absolut.
» Încercarea de a crea un parteneriat împreună cu sistemul
de învăţământ pentru a putea
aduce karate ca formă complementară a orelor de sport
Actualul președinte al F.R.K.,
Adrian Popescu Săcele, nu a
răspuns ieri la telefon pentru a-și
exprima opinia în legătură cu
acuzele lui Lucian Băroiu

TENIS
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este transmis în
direct, începând
de mâine, de

Australian Open, ATP Sydney

Fotografii: EPA

ROMÂNII IAU CU ASALT AUSTRALIAN OPEN

MONICA
NICULESCU (25 ani)
Clasament WTA: 54
Bani câștigaţi din tenis:
1.962.533 dolari
Prezenţe la Australian
Open: 5
Cea mai bună
performanţă: turul 3
(2011, 2012)
Adversară în turul I:
Viktoria Azarenka (Belarus,
nr. 1 WTA)

EDINA
GALLOVITS (28 ani)
Clasament WTA: 108
Bani câștigaţi din tenis:
1.197.930 dolari
Prezenţe la Australian
Open: 5
Cea mai bună
performanţă: turul 2
(2008, 2009)
Adversară în turul I:
Serena Williams (SUA, nr. 3
WTA)

SIMONA
HALEP (21 ani)
Clasament WTA: 45
Bani câștigaţi din tenis:
820.749 dolari
Prezenţe la Australian
Open: 2
Cea mai bună
performanţă: turul 3
(2011)
Adversară în turul I:
Sloane Stephens (SUA, nr.
29 WTA)

SORANA
CÎRSTEA (22 ani)
Clasament WTA: 27
Bani câștigaţi din tenis:
1.796.933 dolari
Prezenţe la Australian
Open: 5
Cea mai bună
performanţă: turul 3
(2012)
Adversară în turul I:
Coco Vandeweghe (SUA, nr.
100 WTA)

ALEXANDRA
CADANŢU (22 ani)
Clasament WTA: 89
Bani câștigaţi din
tenis: 305.156 dolari
Prezenţe la
Australian Open: 1
Cea mai bună
performanţă:
turul 1 (2012)
Adversară în turul I:
Heather Watson (Marea
Britanie, nr. 47 WTA)

IRINA
BEGU (22 ani)
Clasament WTA: 53
Bani câștigaţi din
tenis: 671.681 dolari
Prezenţe la
Australian Open: 1
Cea mai bună
performanţă:
turul 1 (2012)
Adversară în turul I:
Arantxa Rus (Olanda,
nr. 70 WTA)

VICTOR
HĂNESCU (31 ani)
Clasament ATP: 61
Bani câștigaţi din
tenis: 3.478.988 dolari
Prezenţe la
Australian Open: 9
Cea mai bună
performanţă: turul 2
(2005, 2009, 2010)
Adversară în turul I:
Kei Nishikori (Japonia,
nr. 18 ATP)

ADRIAN
UNGUR (28 ani)
Clasament ATP: 98
Bani câștigaţi din tenis:
530.453 dolari
Prezenţe la Australian
Open: debut
Cea mai bună
performanţă: Adversară în turul I:
Evgeny Donskoy (Rusia, nr.
83 ATP)

A șaptea putere a lumii!

România participă în acest an la Australian Open cu șase jucătoare calificate direct. În turneul feminin, mai bine stau doar SUA, Rusia, Australia, Cehia, Franţa și Spania

» Victoria Azarenka (nr.

1 mondial) și Serena
Williams (nr. 3 WTA) sunt
două dintre adversarele
reprezentantelor
noastre, Monica
Niculescu, respectiv
Edina Gallovits

» În turneul masculin,

Victor Hănescu și Adrian
Ungur au acces direct
pe tabloul principal

Primul turneu de Mare Șlem
al anului, Australian Open (1427 ianuarie), pune România pe
harta celor mai importante ţări
în turneul feminin de simplu.
După numărul de reprezentante care au obţinut biletul
pentru a evolua la Melbourne,
șase, ţara noastră se plasează
pe locul 7. Mai multe sportive
calificate direct au doar SUA 11, Rusia - 10, Australia, Franţa,

» 27.600

de dolari
va încasa
fiecare jucător
(feminin și
masculin)
pentru
prezenţa
pe tabloul
principal la
Australian
Open

» Din actuala

generaţie
a tenisului
feminin, nicio
jucătoare nu
a reușit să
urce mai sus
de turul 3 la
Australian
Open. Monica
Niculescu și
Sorana Cîrstea
sunt ultimele
care au reușit
o astfel de
performanţă,
la ediţia
precedentă

Spania și Cehia - câte 7. În total,
36 de naţiuni au prins loz câștigător în întrecerea feminină
fără a trece prin calificări.

SORANA, SINGURUL
CAP DE SERIE
Ieri a avut loc tragerea la
sorţi a concursurilor de simplu,
iar Sorana Cîrstea este singura
română care va începe întrecerea din postura de cap de serie,
numărul 27. De altfel, beneficiind de acest statut, jucătoarea
din Târgoviște a prins cel mai
bun culoar și cel mai bun adversar la debut, o americancă
situată pe locul 100 WTA, Coco
Vandeweghe. În primul tur de
la Australian Open putem vorbi și de o dispută România SUA, în condiţiile în care sorţii
au decis alte două meciuri între
cele două ţări, Edina Gallovits
- Serena Williams (nr. 3 mondial) și Simona Halep - Sloane
Stephens (favorita nr. 29).

A 18-A ÎNCERCARE
PENTRU O VICTORIE CU
AZARENKA
Edina Gallovits și Monica
Niculescu au primit cele mai
proaste vești de la tragerea
la sorţi, fiind nevoite să le înfrunte pe primele două favorite la câștigarea Marelui Șlem,
la casele de pariuri, Serena
Williams, respectiv Victoria
Azarenka. În faţa numărului unu mondial la feminin va
sta cea mai în formă româncă la început de 2013, Monica
Niculescu, care a jucat deja o
semifinală la Shenzhen și un
sfert de finală la Hobart. Istoria
întâlnirilor directe îi este însă
total nefavorabilă, 0-4. De altfel, Victoria Azarenka este
jucătoarea care a provocat

cele mai multe înfrângeri tenisului românesc, 17 la număr. Bielorusa a învins în ultimii ani șapte reprezentante,
pe Niculescu și Begu chiar de
patru ori. Mai mult, în cele 17
partide, Azarenka a cedat doar
două seturi, tot cu Niculescu și
Begu, iar trei jocurile le-a câștigat sec, cu 6-0, 6-0. „Victime“
i-a fost Niculescu, Cîrstea și
Olaru. „Azarenka este o jucătoare foarte puternică. Nu
cred că e vorba de un complex în faţa ei, ci pur și simplu
este un adversar foarte dificil,
cu o forţă de joc impresionantă. Am reușit să câștig un set
în faţa ei, în 2010 la US OPEN.
Sunt convinsă că la un moment dat va reuși o româncă
să învingă și să se spulbere mitul acestui complex“, spunea
Monica Niculescu, într-un interviu acordat pentru ProSport
în urmă cu ceva timp.

HĂNESCU - ZECE
PREZENŢE, UNGUR
- DEBUTANT
Şi în turneul masculin,
România şi-a plasat doi
reprezentanţi
pe
tabloul
principal, pe Victor Hănescu
şi Adrian Ungur. Primul va
juca pentru a zecea oară la
Melbourne, iar turul secund
reprezintă
cel
mai
bun
rezultat, în trei rânduri. La
debut, «Hăne» îl va înfrunta pe
akl 16-lea favorit Kei Nishikori.
În schimb, Adrian Ungur se
află în postura de debutant
la Australian Open, singurul
Mare Şlem la care nu a apucat
să joace până acum. Ginerele
lui Ilie Balaci ar fi putut să
joace şi în 2012 la Melbourne,
clasamentul ATP permiţându-i
acest lucru, însă el nu a efectuat
atunci deplasarea

.

Antrenată de Călin Ciorbagiu, Monica Niculescu impresionează prin forța loviturilor sale

ŢĂRILE CU CELE MAI
MULTE JUCĂTOARE
ACCEPTATE DIRECT PE
TABLOUL PRINCIPAL

Șarapova - „Sugarpova“

Victoria Azarenka și-a propus să câștige turneul de la
Antipozi și să-și facă obișnuitul dans
Foto: AFP

În așteptarea debutului la
Australian Open, unde în runda
inaugurală o va întâlni pe
conaţionala sa, Olga Pucikova,
rusoaica Maria Șarapova (25
de ani, cap de serie nr.2) și-a
deschis o afacere. A lansat
ieri, în America, la New York,
un sortiment de bomboane!
Numele ales este Sugarpova,

o combinaţie între „zahăr“ și
o parte a numelui său. Cei mai
fericiţi au fost copiii prezenţi
la eveniment care au asaltat-o
pe Maria pentru a-i lua câte
un autograf și pentru a se
fotografia cu ea. Dulciurile
sunt comercializate sub
numele de: Sporty, Flirty și
Cheeky. (Mădălina TĂTARU)

1. SUA
11 jucătoare
2. Rusia
10 jucătoare
3-6. Australia, Cehia, Franţa,
Spania
7 jucătoare
7. România
6 jucătoare

» 53 de minute au stat

pe teren Horia și Max
în semifinala de ieri
cu spaniolii Marrero
/ Verdasco, 6-1, 6-1

Foto: arhivă personală

Chimia perfectă! La capitolele la care șchiopăta Horia, a venit Max cu plusurile. Minusurile
bielorusului sunt anulate perfect de Horia. Iar cei care l-au ur-

Max și Horia Tecău au făcut rost de mingiile câștigătoare pentru Australian Open

Patru turnee a câștigat
Tecău alături de
partenerul Robert
Lindstedt
mărit pe român îi știu toate calităţile. Cam asta ar fi una dintre
explicaţiile parcursului fără greșeală, la primul turneu împreună, al unui tandem care e pe cale
să ameninţe vârful ATP Doubles.

24

de finale a bifat
Horia în carieră

» 13.000 de

dolari și-au
asigurat Max
și Horia

11

finale a pierdut
Tecău în carieră

1-0
2-0
4-0
1-0
2-0
3-0
4-0

HANDBAL

Showul româno-bielorus continuă la Sydney. Tecău și Mîrnâi joacă azi
finala turneului cu gemenii americani Bob și Mike Bryan

■

• cu Raluca Olaru
• cu Alexandra Dulgheru
• cu Monica Niculescu
• cu Edina Gallovits
• cu Simona Halep
• cu Sorana Cîrstea
• cu Irina Begu

PE SCURT

MAXimum? E posibil!
Mădălina TĂTARU
madalina.tataru@prosport.ro

AZARENKA VS
ROMÂNIA 17-0!

Foto: EPA

Horia Tecău și Max Mîrnâi au acces ieri în finala turneului australian de la Sydney, după ce
i-au învins în semifinale pe spaniolii David Marrero / Fernando
Verdasco, cu 6-1, 6-1, în doar 53

13 titluri de dublu a
câștigat constănţeanul,
zece dintre ele alături
de Robert Lindstedt
de minute. În finală, perechea va
juca împotriva fraţilor americani
Bob și Mike Bryan, cei mai buni
jucători de dublu din istorie. În
luna decembrie a anului trecut,
constănţeanul și colegul său au
mai jucat într-un demonstrativ contra americanilor la Bath
and Racquet Club din Sarasota
(SUA) cu ocazia evenimentului
caritabil intitulat Bryan Brothers
Holiday Shootout. Tragerea la
sorți pentru Turneul de dublu
de la Australian Open va avea
loc săptămâna viitoare

.

CRAIOVA A
CONVINS-O PE
AMARIEI

Carmen Amariei (34 de ani) a a
semnat un contract valabil până
la finalul sezonului cu formaţia
SCM Craiova, conform Mediafax.
Carmen a jucat sezonul trecut în liga secundă, la Terom Z
Iași, după o carieră internaţională în care a evoluat la echipele ESBF Besancon, Randers
HK, Slagelse, FCK Handbold,
Viborg HK. În România, interul
în vârstă de 34 de ani a trecut
pe la „U“ Cluj, Oltchim Râmnicu
Vâlcea şi Rulmentul Brașov.
RALIUL DAKAR

MOTOCICLIST MORT

Francezul Thomas Bourgin (25
de ani), concurent la motociclism
la Dakar-2013, a murit într-un accident de circulaţie în Chile, ieri
dimineaţă, în timp ce se îndrepta
spre locul de plecare în etapa a
şaptea, au anunţat organizatorii.
„A intrat în coliziune cu o mașină a
carabinierilor chilieni, care venea
din sens invers. Circumstanţele
exacte ale accidentului fac obiectul unei anchete. Echipele medicale deplasate la faţa locului
nu au putut decât să constate
decesul“, a anunţat ASO, societatea care organizează competiţie.

Foto: Octav Ganea

■

Marius HUŢU
marius.hutu@prosport.ro

MTS

BĂNICIOIU VREA
PATRU ORE DE SPORT
PE SĂPTĂMÂNĂ

Ministrul Tineretului și Sportului,
Nicolae Bănicioiu (foto), s-a
întâlnit ieri cu președinţii și secretarii federaţiilor naţionale. „Mă voi
bate pentru a fi aprobate patru ore
de sport pe săptămână în învăţământ. De asemenea, chiar dacă
situaţia ţării e dificilă, sper să pot
obţine pentru sport un buget un
pic mai bun decât cel de anul trecut“, a punctat Bănicioiu. Acesta
a înfiinţat o comisie, din care fac
parte Cristian Gaţu, Adrian Stoica
sau Paul Novac, care să militeze
pentru obţinerea de facilităţi pe linie de sport. (Alexandru ENCIU)

