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După ce îl arbitrează pe Beckham, românul Silviu Petrescu se întoarce în Canada, se urcă în taxi și ia prima comandă  Foto: AFP
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Un „câine“ se face „vultur“
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OPINIE PE BUNE

Mihai MIRONICĂ ■ mihai.mironica@protv.ro

Venirea lui Alexandru 
Maxim la Steaua ar fi 
încă o mutare care să 
refacă ADN-ul aces-
tei echipe. Steaua a 
fost mult timp emble-
ma jocului spectaculos 
în România, iar Maxim 
ar putea fi o reîncarna-
re a unor artiști steliști 
precum Majearu sau Ilie 
Dumitrescu.

Steaua și Pandurii 
s-au înţeles asupra aces-
tui transfer fără ca ju-
cătorul să fie băgat în 
seamă prea mult. Asta 
probabil și pentru că 
Becali crede că toţi fot-
baliștii din România ar 
vrea să joace la Steaua. 
Poate că nici nu este de-
parte de adevăr, su-
gestivă fiind confesiu-
nea involuntară a lui 
Cosmin Matei, care re-
gretă public că nu mai e 
la Steaua, ajungând „din 
păcate la Dinamo“. Însă 
Maxim îl are drept im-
presar pe fostul rapidist 
Lucian Marinescu, cel 
care nu lucrează pentru 
Steaua, precum alţi im-
presari, ci pentru jucăto-
rul său. În aceste condi-
ţii, semnătura lui Maxim 
nu poate fi doar o for-
malitate, Marinescu con-
siliindu-l într-o situa-
ţie similară pe Wesley să 
nu cedeze așa ușor mi-
rajului Stelei. Și, după 
ce l-a ascultat pe impre-
sar, Wesley a obţinut în 
lumea arabă un contract 
mult mai bănos decât cel 
oferit de Steaua.

Din anturajul jucă-
torului se lansează ide-
ea că Maxim își dorește 

Alexandru 
cel Maxim

în primul rând să rămână 
în naţională. La Pandurii 
este titular, din momentul 
sosirii la Steaua lucrurile 
s-ar complica. Steaua nu 
renunţă la aducerea unui 
fundaș dreapta, se va re-
face și Georgievski, ast-
fel că la mijloc va reve-
ni Chipciu. Iar Tănase nu 
pare a putea să facă saltul 
unui transfer extern, pen-
tru că „nu poate să joa-
ce 90 de minute“, așa cum 
spune unchiul patronului 
Stelei.

Nici Maxim nu poate 
juca 90 de minute într-un 
meci. Poate că, mai cu un 
elastic, mai cu o pungă 
cu lichid magic, mai cu o 
bară de 80 de kile-n spate, 
această problemă se poa-
te regla. Dar cred că ar 
mai fi ceva la Steaua care 
l-ar putea ajuta pe Maxim 
să nu se mai sufoce ca la 
Pandurii după o oră de 
joc. La Steaua el ar urma 
să fie o piesă dintr-un ca-
rusel, la Pandurii el trebu-
ie să tragă echipa, să fie 
peste tot, mai ales după 
scăderea de randament a 
lui Voiculeţ și Răduţ.

Și-am ajuns la Răduţ. 
Magia jocului său s-a dus, 
și odată cu ea și magia fe-
tei-tabloid care a gravi-
tat în jurul său cam un 
tur de campionat. Alături 
de el ar urma să vina 
la Pandurii în afacerea 
Maxim, Stanca și Rocha. 
Când s-a pus problema re-
venirii lui Gabi Matei la 
Pandurii, Grigoraș spu-
nea că echipa sa nu este 
groapa de gunoi a Stelei. 
Dar, uneori și antrenorii 
exigenţi mai închid ochii. 
Pandurii este un loc căl-
duţ, unde salariul vine la 
timp. O chestie magică în 
Liga 1.

Alexe, spre Beșiktaș
Turcii sunt dispuși să ofere în jur de 2,8 milioane 
de euro în schimbul atacantului lui Dinamo 

Mircea DOMINTE ■ mircea.dominte@prosport.ro

 » Samet Aybaba, 
antrenorul lui Beșiktaș, 
l-a sunat pe Yuksel 
Yesilova, secundul lui 
Dorinel Munteanu, 
pentru a-i cere informaţii 
despre decarul „câinilor“

Marius Alexe a început 
să marcheze din ce în ce mai 
des încă de pe vremea în care 
echipa era condusă de Dario 
Bonetti, iar de la venirea lui 
Dorinel Munteanu, forma ju-
cătorului a crescut și mai mult. 
Practic, odată cu schimbarea 
sistemului din 4-1-4-1, în 4-2-3-
1, Alexe a început să joace bine 
nu numai ca vârf împins, ci și 
în banda stângă, datorită spa-
ţiilor mai mici pe care trebuie 
să le acopere. În acest context, 
ofertele au reapărut pentru ata-
cantul de 22 de ani, iar Beșiktaș 
Istanbul l-a pus în capul listei 
de achiziţii. În urmă cu ceva 
timp, Samet Aybaba, antreno-
rul „vulturilor negri“, i-a tele-
fonat lui Yuksel Yesilova, an-
trenorul secund al lui Dinamo, 
pentru a-i cere referinţe despre 
jucători de perspectivă din fot-
balul românesc.

RECOMANDAT DE 
YESILOVA

A fost momentul în care 
Yesilova i l-a recomandat pe 
Marius Alexe, iar tehnicianul 
lui Besiktas s-a angajat că va 
urmari, cu mare atenţie, mai 
multe evoluţii ale atacantului. 
După câteva zile, Aybaba l-a 
contactat din nou pe secundul 
lui Dorinel Munteanu, căruia 
i-a cerut informaţii suplimen-
tare despre vârful de 22 de ani. 
Încântat de calităţile lui Alexe, 
tehnicianul lui Beșiktaș le-a 

transmis o� cialilor echipei că 
dinamovistul ar trebui transfe-
rat cât mai repede posibil și, în 
viitorul apropiat, conducerile 
celor două cluburi se vor pune 
la masa tratativelor pentru a 
discuta condiţiile unui transfer.

OFERTA CARE POATE 
SALVA DINAMO

Surse apropiate echipei din 
„Ștefan cel Mare“ au explicat 
că Alexe ar putea pleca oricând 
în schimbul unui preţ de apro-
ximativ 2,5 milioane de euro, 
bani su� cienţi pentru a redresa 
� nanciar echipa, cel puţin pen-
tru moment. Suma vehiculată 
nu pare a �  deloc o problemă 
pentru bașcanii lui Beșiktaș, 
având în vedere că forma-
ţia turcă a transferat în ulti-
mii ani jucători precum Ernst, 
Quaresma sau Hugo Almeida. 
De fapt, se pare că șe� i clubu-
lui de pe malul Bosforului sunt 
pregătiţi să înainteze o ofertă 
chiar mai mare, care să se ridice 
în jurul a 2,8 milioane de euro. 
Turcii vor asta tocmai pentru 
a porni cu un avans în cazul în 
care pe viitor vor mai �  și alte 
echipe interesate de Alexe.

13
goluri a marcat 
Alexe în 2012 
pentru Dinamo, 
dintre care 11 în 
campionat (șapte 
în actualul sezon) 
și două în Cupa 
României

97
de meciuri a 
strâns Marius 
Alexe în toată 
cariera de Liga I, 
pentru Dinamo și 
Astra

2,6
milioane de euro este valoarea 
atacantului, conform site-ului de 
specialitate transfermarkt.de

Negoiţă intră în stand-by
Patronul grupului RIN vrea să sisteze orice implicare la Dinamo, după ce Nicolae 
Badea nu a oferit vreun răspuns în privinţa investiţiilor la clubul roș-alb

Nicu BĂDESCU ■ nicu.badescu@prosport.ro

 » Ionuţ Negoiţă (foto) este 
nemulţumit că nu i s-a 
oferit o funcţie executivă 
în cadrul clubului, dar 
și pentru că nu a fost 
lăsat să adminstreze 
marketingul „câinilor“

Situaţia devine din nou cri-
tică la nivelul acţionariatului 
lui Dinamo. În urmă cu două 
săptămâni, Ionuţ Negoiţă a 
vorbit public despre viitorul 
sumbru care îi paște pe roș-albi 
în absenţa unui plan de redre-
sare e� cient. În același timp, 
omul de afaceri a înaintat o� -
cial celorlalţi doi acţionari o 
soluţie pentru rezolvarea si-
tuaţiei. Consecinţa imedia-
tă a fost retragerea lui Dragoș 
Săvulescu, iar Nicolae Badea a 

promis că va da un răspuns în 
termenul de 14 zile acordat de 
Negoiţă. 

DOUĂ CERERI, AMBELE 
REFUZATE

Joi seara, înainte de întâl-
nirea cu jucătorii de la Săftica, 
cei doi acţionari au discutat mai 
multe ore. Negoiţă a cerut, prin-
tre altele, o funcţie executivă în 
club, motivând că doar astfel își 
poate asuma răspunderea pen-
tru deciziile care se vor lua la 

Dinamo, dar și preluarea mar-
ketingului roș-alb, pentru e� ci-
entizare. A fost refuzat însă. Cu 
toate acestea, Badea a promis 
că în două zile, adică până sâm-
bătă, va oferi, în scris, un răs-
puns ofertei lui Negoiţă.

NU MAI DĂ NICIUN BAN

Acesta a întîrziat să apară, iar 
verbal, cel mai nou dintre acţi-
onarii lui Dinamo a fost înștiin-
ţat să mai aștepte câteva zile. 
Reacţia lui Badea l-a nemulţu-
mit însă pe patronul grupului 
RIN, iar acesta a hotărât ca, mo-
mentan, să nu mai facă vreo in-
vestiţie la Dinamo. „Nu eu sunt 
responsabil pentru ce s-a întâm-
plat până acum și chiar cred că 
am făcut tot ce am putut din 
momentul în care am venit. 
Doar că nu mai pot investi, iar 
alţii să ia deciziile în locul meu“, 
a fost reacţia pe care Negoiţă a 
avut-o în faţa apropiaţilor.
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STEAUA
Becali a anunţat transferul lui Maxim la Steaua din vară, jucătorul neagă
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Cristian SCUTARIU ■ cristian.scutariu@prosport.ro

Bogdan STERIOPOL ■ bogdan.steriopol@prosport.ro

 » Mai multe cluburi 
din Bundesliga și din 
Serie A pregătesc 
oferte pentru Maxim
Anunţată drept sigură, ve-

nirea lui Alexandru Maxim 
(foto) la Steaua 
este departe de 
a se �  de� niti-
vat. Steaua și 
Pandurii s-au în-
ţeles asupra con-
diţiilor în care se 
va face transfe-
rul, însă în acest 
moment totul se 
poate anula dacă 
nu există semnă-
tura fotbalistului de 22 de ani. 
„Răduţ și Stanca, Rocha încă din 
iarnă, 500.000 de euro și 20% 

dintr-un viitor transfer“, așa 
sună înţelegerea între cluburi, 
pentru ca Maxim să ajungă în 
Ghencea la vară. Astfel, atacan-
tul brazilian ar trebui să îmbrace 
tricoul gorjenilor din retur, însă 
Steaua nu îi va da drumul până 
nu obţine semnătura lui Maxim. 

Motivul pentru care Gigi 
Becali prezintă transferul ca 
pe unul gata făcut ţine de in-
teresul pentru Maxim. Sursele 
ProSport indică faptul că există 
un interes major faţă de fotba-

list din Germania 
și Italia, iar lati-
fundiarul vrea să 
se asigure de ve-
nirea lui Maxim 
până în momen-
tul în care clu-
burile interesa-
te vor face oferte 
concrete. Prin 
decizia de a-l 
lăsa pe Rocha 

încă din retur la Pandurii, Becali 
speră să grăbească semnarea 
actelor și de către Maxim.

Transferul 
nu e rezolvat
Gigi Becali a făcut publică vestea tranzacției până ca 
Maxim să �  semnat, pentru a-i forţa mâna să accepte 
Steaua înainte să vină ofertele din străinătate

 » Maxim va 
câștiga 8.000 
de euro pe 
lună, dar îi va 
crește salariul 
în funcţie de 
evoluţii
Gigi BECALI, 
patron Steaua

 » Novak 
Martinovic 
este pe cale 
să devină 
jucătorul 
Pandurilor, 
fundașul 
sârb având 
promisiunea 
lui Gigi Becali 
că poate 
pleca liber de 
contract în 
această iarnă

„Nu am semnat 
cu Steaua!“
Gigi Becali s-a înţeles cu Pandurii pentru transferul lui Alexandru Maxim, dar lipsește acordul fotbalistului. Mijlocașul 
explică pentru ProSport de ce nu se grăbește să accepte oferta Stelei și cum își vede viitorul alături de Grigoraș, la Tg. Jiu

2.000.000 de euro este valorea lui Alexandru Maxim (în alb) conform transfermarkt.com, cel mai scump jucător al Pandurilor. 20 de partide a jucat Maxim pentru 
Pandurii în acest sezon, reușind cinci goluri și două pase decisive. Foto: Alexandru Hojda

Cristian SCUTARIU ■ cristian.scutariu@prosport.ro

 » Fotbalistul de 22 de ani 
este � atat de interesul 
arătat de Steaua, însă 
se simte dator faţă de 
Grigoraș, „unul dintre 
puţinii oameni care au 
avut încredere“ în el
 » Cu ce argumente l-ar 
vinde impresarul Alex 
Maxim pe jucătorul Alex 
Maxim? „Face atmosferă 
bună în vestiar!“

Felicitări?
(râde) Pentru ce sunt felicitările? 
Mă feliciţi că am 
avut un an bun?!

Și pentru asta, 
da. Dar mai ales 
pentru transfe-
rul la Steaua.
E posibil să se 
�  înţeles clu-
burile, însă eu 
nu am semnat 
cu nimeni, nu 
m-a contactat 
nimeni.

Dacă te con-
tactează și ţi se 
aduce contrac-
tul acum, în iar-
nă, semnezi cu Steaua?
Sincer să � u mă simt bine la Tg. 
Jiu și îmi doresc să rămân. Mă bu-
cur că Steaua mă vrea, că lumea 
vorbește frumos despre mine, dar 
ţi-am zis, nu am semnat nimic și 
voi rămâne la Pandurii până în 
vară. Din vară... vom vedea.

Eziţi. De ce? Ai și alte varian-
te? Unele din Germania, de 
exemplu.
Nu, eu nu știu nimic despre ofer-
tele pentru mine, probabil cei 
din conducerea Pandurilor știu. 
Sincer să � u, sunt în vacanţă și 
încerc să nu-mi bat capul prea 
tare cu lucrurile astea. Dacă o să 
� e ceva concret, sunt convins că 
o să mă contacteze cei de la club.

CUM SE REFUZĂ 
STEAUA CU ZÂMBETUL 
PE BUZE

Alex, se zice că „Steaua nu se 
refuză“...
Așa se zice, da. (râde) Mă simt 
bine că ei mă doresc, Steaua e 
un brand. Însă eu sunt conștient 
că acum am nevoie să joc meci 
de meci, să progresez, trebuie să 

rămân și în vederile selecţioneru-
lui... Vom vedea.

Grig zice că ești puternic. Ţi-e 
frică de patronul Stelei și de re-
acţiile lui?
Păi de ce? Ce să-mi facă, mă 
bate?! Vine în vestiar și dă în 
mine, de ce să-mi � e frică de el? 
Asta e, în viaţa � ecărui sportiv 
sunt perioade bune, perioade 
mai puţin bune. Atunci se vede și 
jucătorul de valoare, în momen-
tele grele i se vede caracterul. 

Îţi place melodia aia pe care o 
auzi des marţi și miercuri sea-
ră, de la 21:45? E ceva cu „the 
champions“...
(râde) Îmi place, da. Mi-ar plă-
cea să o aud de pe teren, stând 

drept înaintea 
unui meci.

Mă gândeam că 
în momentul 
de faţă e o echi-
pă din România 
care are șan-
se bune să o as-
culte sezonul 
viitor.
Îţi dai seama 
că mi-aș dori 
să ajung să joc 
în Champions 
League, ori cu 
o echipă din 
România, ori cu 
una de afară.

Gata, nu te mai întreb despre 
Steaua. Zi-mi ce tip de mijlocaș 
ești tu, unde îţi place să joci?
Pe teren (râde). Mă simt bine pes-
te tot, în spatele vârfului, în stân-
ga sau în dreapta. Dacă mă între-
bai acum un an sau doi poate că 
ţi-aș �  spus că îmi 
place mai mult în 
spatele vârfului. 
Dar de atunci am 
jucat foarte mul-
te meciuri în care, 
pe durata parti-
dei, am jucat pe 
toate cele trei po-
ziţii pe care le-am 
menţionat.

Dacă ai �  impre-
sarul lui Alex 
Maxim, care 
sunt argumen-
tele cu care l-ai 
vinde pe jucător 
unui club?
(distrat) În primul rând aș zice 
că întreţine vestiarul, face at-
mosferă bună, se înţelege cu toţi 
colegii și nu intră în con� icte. 
Asta e foarte important.

Bine, bine. Dar în ceea ce pri-
vește calităţile de fotbalist?
Lucrurile astea se văd, degea-
ba spune impresarul că sunt ju-
cător valoros dacă nu se vede pe 
teren.

GRIGORAȘ CHIAR E CEL 
MAI TARE DIN ORAȘ

Ziceam mai devreme despre 
interesul unor cluburi din stră-
inătate. Având în vedere trecu-
tul tău fotbalistic, mai are sens 
să te întreb dacă ţi-ar �  greu 
singur printre străini?
Nu mai are. Am mulţi ani de 
când sunt plecat singur de aca-
să, fără părinţi, fără familie și 
nu mai e o problemă. Nu îmi ia 
mult să mă acomodez.

E Grigoraș cel mai tare din 
oraș?
În primul rând, e un om care știe 
să vorbească cu jucătorii și lu-
crul ăsta contează foarte mult. 
În fotbalul de azi dacă nu ai în-
credere în tine poţi �  cel mai 
tare, dar nu o să dai randament 
maxim niciodată. Ei bine, Grig 
e genul care știe să-ţi dea încre-
dere, care știe să te facă să înţe-
legi că poţi mult mai mult decât 
oferi.

Cât îi datorezi din „explozia“ 
pe care ai avut-o în ultimul an?
În primul rând îi datorez ve-
nirea la Pandurii, a avut în-
credere în mine. Puteam să 
semnez și cu altă echipe, însă 
ceilalţi nu au avut încredere 
în mine. Toţi se gândeau că vin 
după o accidentare de un an și 
nu erau siguri că pot ajunge la 
nivel mare. Grig a fost printre 
puţinele persoane care au avut 

încredere.

Te-am minţit, să 
știi! Mai e ceva 
legat de Steaua. 
Când trimit fo-
toreporterul la 
Palat la Becali 
pentru poza cu 
tine?
(râde) Păi nu 
știu, să nu i se 
facă frig dacă 
stă prea mult pe 
acolo încă de pe 
acum. 

Gata, te las! 
Zi-mi unde îţi 

faci vacanţa.
Mă duc de Crăciun acasă, la 
Piatra Neamţ, să stau cu ai mei. 
De Revelion e posibil să plec în 
Thailanda vreo zece zile.

 » Cred că 
este foarte 
important 
pentru Maxim 
să ajungă la 
Steaua în acest 
moment. Ar 
avea ocazia 
să joace într-o 
echipă foarte 
bună, alături de 
care va crește
Laurenţiu 
REGHECAMPF, 
antrenor Steaua

 » Am vorbit cu 
jucătorul pe 
care îl reprezint 
și nu va semna 
cu Steaua până 
în vară. Maxim 
și-a manifestat 
dorinţa de 
a rămâne 
la Pandurii 
până la � nalul 
sezonului
Lucian MARINESCU, 
impresarul lui Maxim

Maxim m-a 
costat ceva: 
500.000 
de euro, 
Răduţ, 
Rocha și 
Stanca, 
plus 20% 
dintr-un 
viitor 
transfer. 
1.450.000 
de euro! 
Mai trebuie 
să semneze 
și jucătorul
Gigi BECALI, 
patron Steaua

Din câte 
știu, nu 
se pune 
problema 
să plece 
în iarnă. 
Îi prevăd 
un viitor 
frumos lui 
Maxim, e 
talentat
Petre 
GRIGORAȘ, 
antrenor Pandurii
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RAPID
CFR Cluj, Oțelul Galați

pub

Corina MLĂDINOIU ■ corina.mladinoiu@prosport.ro

 » Dolha (foto) poate pleca 
liber de contract de la 
Bistriţa, ne	 ind plătit 
de peste trei luni
Jucătorii Oţelului au intrat 

deja în vacanţă, însă nu se poa-
te spune același lucru și despre 
conducerea gălăţenilor. Șe� i 
fostei campioane lucrează la 
campania de achiziţii pentru 
2013 și, în acest moment, Oţelul 
este singura echipă din Liga I 

care a realizat deja trei transfe-
ruri: Zaharia, Astafei și Vancea. 
În plus, Narcis Răducan a dez-
văluit că monitorizează foarte 
mulţi jucători și că, în această 
iarnă, toate posturile de� cita-
re vor �  acoperite. Pe lista sa se 
a� ă și Emilian Dolha, portarul 
care în tur a avut o evoluție 
bună, în ciuda situației dezas-
truoase de la Bistrița. Fostul 
goalkeeper al lui Dinamo poa-
te pleca liber de contract de la 
Bistriţa, din cauza restanţelor 
� nanciare. „Ni-l dorim mult pe 
Dolha și lucrăm intens să-l adu-
cem la Galaţi”, a spus Răducan.

Următoarea ţintă: Dolha

Daniel LUP ■ daniel.lup@prosport.ro

 » Pinto a semnat un contract 
până în iunie 2016 cu 
campioana României

CFR a bifat prima mutare a 
iernii: fundașul Ivo Pinto (22 de 
ani) a fost cumpărat de� nitiv de 
la FC Porto. În vară, portughe-
zul fusese îm-
prumutat gratis 
pentru un sezon, 
însă CFR avea 
clauză că îl poa-
te cumpăra pen-
tru un milion de 
euro. A activat-o, iar Pinto e le-
gat acum de CFR până în iunie 
2016. Campioana speră să dea 
lovitura cu fundașul lusitan, pe 
care îl cotează, după sezonul 
excelent din toamnă, la 3,5 mili-
oane de euro. Pinto e monitori-
zat deja de formaţii din Serie A. 

CREDE CĂ STEAUA NU E 
CAMPIOANĂ

Lusitanul spune și el că s-a 
acomodat perfect în Gruia. „Mă 
simt bine la Cluj, iar anul 2012 a 
fost excelent. Am ajuns în pri-
măvara europeană, am bătut la 
Manchester ... Ne dorim ca anul 
viitor să batem tot în retur și să 
ne apropiem de Steaua. Nu sunt 

campioni, mai 
sunt meciuri de 
jucat, se pot în-
tâmpla multe”, a 
spus Pinto, care 
își petrece săr-
bătorile în ţara 

natală. „Am nevoie de odihnă, 
� indcă a fost o toamnă istovi-
toare. Îmi voi petrece sărbători-
le alături de familie, prieteni și 
animalele de acasă, cei doi câi-
ni și cele două pisici”, a con-
chis internaţionalul de tineret 
portughez.

Un milion de euro 
pentru Pinto
CFR a făcut prima mutare a iernii: l-a luat de� nitiv 
de la Porto pe fundașul dreapta

A convertit datoriile în acțiuni
Alexandru ENCIU ■ alexandru.enciu@prosport.ro

 » Copos a compensat 
datorii de 11 milioane 
de lei, adică 2,5 
milioane de euro. 
 » Președintele CA, Ion 
Taban, anunţa pe 5 
decembrie 2012 că 
Rapid avea datorii 
către Copos și 	 rmele 
acestuia în valoare de 
21 de milioane de euro

 » Copos a renunţat, se 
apare, la o parte din 
datorii pentru a trece 
mai repede peste 
procesul de insolvenţă
Societatea pe acţiuni Fotbal 

Club Rapid București și-a 
schimbat, de formă, acţiona-
riatul. Hotărârea a fost luată 
pe 29 septembrie 2012, în ca-
drul unei Adunări Generale 
Extraordinare a clubului, și a 
fost validată odată cu apariţia 
sa în Monitorul o� cial din 20 
noiembrie 2012.

Acţiunea a fost pusă în prac-
tică înainte de intrarea în insol-
venţă și a fost compusă din două 
operaţiuni. Prima a constat în 
micșorarea capitalului social cu 
suma de 11 milioane de lei, prin 
reducerea valorii nominale a ac-
ţiunilor la preţul de 2 lei. Apoi, 
s-a decis emiterea unui număr 
de 5.525.031 acţiuni, la noul 
preţ, care să compenseze crean-
ţele pe care clubul le avea la SC 
Ana Holding, la George Copos și 
la Dargate Ltd, o companie din 
Cipru controlată tot de patronul 
giuleștean. În fapt, s-a majorat 
capitalul social cu exact suma 
cu care fusese micșorat în prima 
operaţiune, 11 milioane de lei.

AJUTĂ CLUBUL 
ÎN PROCESUL DE 
INSOLVENŢĂ

Ce a câștigat Copos prin 
această manevră? În primul 
rând, a scăpat de un acţionar 
majoritar cu probleme. Pachetul 
majoritar era deţinut de AFC 
Rapid, vechea societate a� ată în 
executare silită din cauza datori-
ilor la bugetul de stat. În al doilea 
rând a ieșit cu sumele respective 
din tabăra creditorilor și a intrat 
în cea a acţionarilor. Teoretic, 
nu a câștigat vreo poziţie privi-
legiată, dar astfel își poate pro-
tejeza investiţia. Conform legii 
insolvenţei, executarea planu-
lui de reorganizare al unei socie-
tăţi nu poate depăși 3 ani. Adică 

în trei ani trebuie 
să se achite dato-
riile creditorilor, 
altfel societatea 
ar putea intra în 
faliment. Cele 11 
milioane de lei 
compensate în 
acţiuni ar �  atâr-
nat greu în ecua-
ţia reorganizării.

A RENUNŢAT LA MARE 
PARTE DIN DATORII!?

Ce se întâmplă însă cu cele-
lalte datorii pe care le avea Rapid 
la George Copos? Pe 5 decem-
brie 2012, președintele CA, Ion 
Taban, anunţa că patronul giu-
leștean este dispus să renunţe 

la ele: „În total, 
Rapid are datorii 
de 21 de milioane 
de euro la dom-
nul Copos și la 
� rmele acestuia. 
Prin intrarea în 
insolvenţă, dom-
nul Copos este 
dispus să renunţe 
la o foarte mare 

parte din aceste datorii. Să re-
nunţi la 14 milioane e un semnal 
pentru creditorii clubului că vor 
înţelege situaţia în care ne găsim 
și că facem totul să o redresăm”.

Conform unor informaţii 
preliminare, Rapid are de aco-
perit, prin planul de reorganiza-
re, datorii de aproape trei mili-
oane de euro.

Înainte de a solicita insolvenţa, șeful giuleștean și-a compensat o parte dintre creanţele de la Rapid în acţiuni. Acţionariatul s-a schimbat radical, dar tot Copos controlează clubul

Conform Legii 
insolvenţei, pragul minim 

de înscriere la masa 
credală este de 45.000 
de lei. Cei care au sume 
mai mici de recuperat 
vor � uiera a pagubă

Jean Valvis 0,03%
CS Ana IMEP 0,0075%
Ana Holding 0,0075%

AFC Rapid 0,249%
Megapearl Ltd 0,230%
Jean Valvis 0,03%
SC Ana IMEP 0,00003%

VECHIUL ACŢIONARIAT NOUL ACŢIONARIAT

AFC Rapid 
51,938%

Megapearl 
Ltd

48,017%

Dargate Ltd 
48,685%

Ana 
Holding 
35,934%

George 
Copos 
14,869%

După ce i-a luat pe Astafei, Vancea și Zaharia, 
Oțelul tratează acum și cu portarul bistriţenilor

2,5 milioane de euro e 
cota lui Pinto, potrivit 

www.transfermarkt.de

29
de partide a 
jucat fundașul 
pentru clujeni în 
această toamnă, 
� ind integralist 
în toate cele 10 
partide din Liga 
Campionilor

Victor STOICESCU ■ victor.stoicescu@prosport.ro

 » Herea e dispus să renunţe 
la restanţele 	 nanciare, 
dar giuleștenii nu vor 
să-l lase să plece liber
Rapid este în insolvenţă, 

dar Copos nu vrea să renunţe 
la unul dintre cei mai bine plă-
tiţi jucători din Giulești, Ovidiu 
Herea (27 de ani). Motivul este 
simplu, în cazul în care mij-
locașul plătit cu 210.000 de 
euro pe sezon va pleca liber 
de contract, Copos trebuie să-i 
achite 500.000 de euro  lui 
Constantin Iacov, fostul patron 
al lui FC Naţional. Altfel, Herea 
este dispus să renunţe la toate 

restanţele � nanciare pe care 
giuleștenii le au faţă de el doar 
să rămână liber de contract. 
Fotbalistul a fost chemat o sin-
gură dată la discuţii, unde i s-a 
transmis că echipa are nevoie 
de serviciile sale și nu va �  lăsat 
să plece până în vară. 

GLAUBER, BLOCAT 
PÂNĂ ÎN VARĂ

De asemenea, șe� i clubului 
l-au anunţat pe Glauber Berti că 
nu vor să-i rezilieze contractul și 
că speră să-l convingă să rămâ-
nă până la � nalul campionatu-
lui.  Fundașul brazilian are con-
tract cu Rapid până în vară și are 
mai multe oferte de la echipe din 
străinătate, printre care și una 
din prima ligă din Cipru.

Ovidiu Herea, 
prizonier 
în Giulești
Rapid nu renunţă la Herea pentru că, 
dacă îl lasă liber, trebuie să plătească 
500.000 de euro lui Constantin Iacov

5
goluri în 12 
meciuri din 
Liga I a marcat 
Ovidiu Herea 
pentru Rapid în 
acest sezon

PE SCURT
CODREA SE 
ÎNTOARCE ACASĂ, 
LA TIMIȘOARA

Aventura lui Paul Codrea (foto) 
în Giulești se încheie după doar 
o jumătate de sezon și 11 meciuri 
jucate în Liga I în alb-vișiniu. 
„Rapid mi-a propus rezilierea 
contractului și vom găsi soluţia 
cea mai bună pentru a ne des-
părţi frumos, fără să ne certăm. 
Poate că a venit momentul să 
mă întorc acasă, la Timișoara. 
Deocamdată, nu am vorbit cu 
nimeni de la Poli, doar în vară 
am avut discuţii cu domnul 
primar. Mai sunt ceva oferte 
din străinătate, dar nu prea mă 
încântă”, a declarat Codrea.
ACS Poli Timișoara, care ocupă 
locul al doilea (promovabil) în 
seria a II-a a ligii secunde s-ar 
putea întări, din ianuarie, cu alţi 
doi fotbaliști care au mai trecut 
pe la Timișoara: Ovidiu Petre și 
Gueye Mansour. (Radu FAUR)

La 22 de ani, Ivo Pinto (în stânga) este văzut ca un fundaș de mare viitor
 Foto: Dan Tăuțan

Oțelul tratează acum și cu portarul bistriţenilor

 » 20.000 
de euro 
lunar este 
contractul 
lui Ivo Pinto 
la CFR Cluj. 
Salariul lui 
este unul 
dintre cele 
mai bune 
din tabăra 
campioanei

 Foto: Mediafax



SPORTSPORT 05
Luni, 17 decembrie 2012

POVESTE
Silviu Petrescu, cel mai bun „central“ din soccer-ul american, vorbește în exclusivitate în presa din România

Visul canadian 
are taxi și � uier
Silviu Petrescu, românul desemnat cel mai bun central din MLS (liga de fotbal nord-americană) este șofer de taxi, iar 
în timpul liber îl arbitrează pe David Beckham 

Nicu BĂDESCU ■ nicu.badescu@prosport.ro

 » Silviu Petrescu a plecat 
acum 17 ani din România, 
locuiește în Canada, iar 
în 2012 a fost desemnat 
arbitrul anului în MLS, 
campionatul de fotbal 
nord-american

 » Românul are acum 
două mașini de taxi, 
iar când este nevoie nu 
ezită să iasă pe traseu 
Pe 20 noiembrie, o știre ve-

nită parcă de nicăieri apărea 
în presa din România. „Silviu 
Petrescu a fost numit cel mai va-
loros central al anului în MLS”, 
scria ProSport, dar titlul provo-
ca mai multe necunoscute decât 
răspunsuri, așa cum s-ar �  cuve-
nit. „Cine e Silviu Petrescu?” și 
chiar „Ce e MLS?” s-au întrebat 
mulţi cititori.

Pe Internet, se găseau câteva 
informaţii despre românul care 
a devenit o mică vedetă printre 
cei o sută de mii de locuitori din 
Waterloo, Ontario, Canada, dar 
foarte puţine. ProSport i-a luat 
urma lui Silviu Petrescu, care a 
acceptat să ofere el însuși răs-
punsurile pe care lumea le că-
uta. „Sunt, în primul rând, un 
român care a plecat din ţara sa 
pentru o viaţă mai bună”, spune 
bărbatul de 44 de ani care a pără-
sit România în 1995, pe 30 mar-
tie. Sora sa era deja în Canada, 
iar semnalele erau pozitive. 

ÎN ROMÂNIA A 
ARBITRAT ÎN „B” 

În ţară, Petrescu arbitra în 
Divizia B, dar nu avea garanţiile 
unui viitor lipsit de griji. „Mă lă-
sasem de fotbal la sfatul tatălui 
meu, care a fost și el arbitru, nu 
știu dacă știţi”, spune modest 
româno-canadianul. Tatăl său, 
Radu, care a decedat în 2009, a 
fost unul dintre cei mai impor-
tanţi centrali români ai anilor 
80, atunci când a fost și arbitru 
FIFA, carieră în  care a strâns 150 
de meciuri la nivelul primei ligi 
din ţară. „«Ce vrei să faci? Vrei 
să joci fotbal? O poţi face până 
la 35 de ani. Cu arbitrajul o ţii 
până la 50», asta mi-a spus tai-
că-miu când nu știam încă ce să 
aleg, mingea sau � uierul. Jucam 
la Metrom, în Brașov, orașul na-
tal, dar nu aveam perspecti-
ve. Așa că m-am lăsat de fotbal, 
m-am axat pe arbitraj și, la 23 de 
ani, ajunsesem deja la Divizia 
B, eram printre cei mai tineri. A 
fost un șoc pentru multă lume 
momentul plecării mele”, își 
amintește Petrescu.

În Canada, lucrurile i-au 
mers bine pe partea arbitraju-
lui. „Am plecat cu ceva hârtii de 
la FRF, dar aici, iniţial, am luat-o 
de la capăt, de la copii. Nu știa 

nimeni cine sunt, vă daţi seama. 
Dar au văzut că știu ce fac și am 
sărit câteva trepte rapid, așa că 
mi-a dat curaj să continui să in-
vestesc timp și muncă în hobby-
ul meu”, explică Petrescu ascen-
siunea rapidă care s-a oprit pe 
lista FIFA a arbitrilor canadieni.

„TE-AM VĂZUT LÂNGĂ 
BECKHAM! CE CAUŢI LA 
VOLAN?” 

Dar performanţa nu se face 
fără compromis, iar arbitrul ro-
mân a simţit-o pe pielea sa. 
„Lucram la o companie din 

industria auto, la controlul ca-
lităţii, dar uneori trebuia să-mi 
iau mai multe zile libere ca să că-
lătoresc pentru meciuri. Într-o 
zi, a venit șeful meu și mi-a zis 
clar: «Silviu, eu am nevoie de 
tine aici, nu pe terenul de fot-
bal»”. S-a repro� lat și a ajuns… 
taximetrist! Neobișnuit pentru 
un arbitru, dar deloc deosebit 
pentru el. „Am două mașini la 
o � rmă, cu șoferi. Dar se întâm-
plă ca băieţii să mai aibă proble-
me, se îmbolnăvesc, iar eu le ţin 
locul”, spune arbitrul, care, toc-
mai din cauza asta, are parte 
destul de des de întâlniri amu-
zante. „Cu puţin timp în urmă, 
tocmai arbitrasem pe LA Galaxy, 
dar când m-am întors acasă a 
trebuit să-i ţin locul unuia din-
tre șoferi. Și am avut un client 
care după ce s-a urcat în mași-
nă s-a uitat mai atent la mine și 
a rămas șocat: «Hei, ce cauţi tu 
aici? Acum două zile te-am vă-
zut la televizor lângă Beckham, 
acum ești aici? Cum e posibil?». 
E destul de amuzant, dar ăsta e 
job-ul meu. Jobul, adică taxime-
tria. Arbitrajul e doar o pasiune, 
am mai spus-o”.

Nicu BĂDESCU ■ nicu.badescu@prosport.ro

 » Arbitrul român povestește 
cum a contribuit 
David Beckham la 
creșterea popularităţii 
fotbalului în cultura 
sportivă americană

 » Petrescu susţine că 
arbitrii din România nu 
au parte de un mediu 
propice performanţei

Silviu, felicitări în primul rând! 
Ce înseamnă pentru tine pre-
miul primit, dar și � nala campi-
onatului arbitrată?
Personal, e ca o răsplată pen-
tru sacri� ciile pe care le-am fă-
cut. Și mai ales pentru că fami-
lia m-a suportat să � u mereu pe 
drumuri. De aceea vreau să-i 
și mulţumesc soţiei, Antonela, 
și celor două fete, Michelle și 
Nicole. Mă gândesc și la tata, 

care ar �  fost foarte mândru de 
mine.

Dar pentru oamenii de aco-
lo, din Canada, ce reprezintă? 
Mai ales că fotbalul nu e foarte 
popular...
Să știi că ei au luat asta ca pe un 
semn că se poate face performan-
ţă și în fotbal.

„AM PRIMIT FELICITĂRI 
DE LA ALEXANDRU 
DEACONU”

Ai mai dat vreun interviu până 
acum?
Unul singur, acum vreo doi ani, 
dar la un ziar local. Și acum, ţie. 
Tu chiar ești prima persoană care 
mă sună din România să mă fe-
licite. Aaa... Am primit felicitări 
și de la Alexandru Deaconu, care 
prin intermediul unui prieten mi-a 
transmis că arbitrajul românesc e 
mândru de performanţa mea. 

Ce știi despre arbitrajul din 
România?

Îmi mai povestea tata până 
acum trei ani, când a murit, des-
pre ce se întâmplă pe acolo, așa 
că eram la curent. Acum, mai 
puţin. Dar știu că România are 
o școală foarte bună de arbitraj, 
printre cele mai bune! Însă se 
pune multă presiune pe arbitri. 
Ei nu sunt recunoscuţi pe plan 
intern, iar când se duc afară ar-
bitrează foarte bine.

Comparând cu ce se întâmplă 
în Canada și în Statele Unite, 
te-ai vedea acum arbitru în 
România?
Aici nu e nimeni care să-ţi taie 
capul, ca în România. Nu am 
trecut prin ce trec cei din ţară de 
multe ori și nu știu dacă aș pu-
tea suporta un asemenea trata-
ment. E prea multă presiune.

Da, dar în România arbitrii sunt 
plătiţi destul de bine pentru ni-
velul actual al ţării. În MLS care 
sunt datele � nanciare?
În afară de transport, cazare, 
care sunt asigurate din o� ciu, 

plus diurna de 60 de dolari pe zi, 
baremul este de 1.000 de dolari 
pe meci. Dar și asta pentru mine, 
care sunt arbitru FIFA. Să știi că 
arbitrez totuși din plăcere.

„BECKHAM A SCHIMBAT 
FOTBALUL DE AICI“

Spune-ne cum e să arbitrezi 
vedete ca Henry, Beckham, 
mai ales că au un statut aparte 
acolo...
Ei poate consideră că le este per-
mis mai mult, dar pe mine nu mă 
interesează, trebuie să se com-
porte ca niște jucători normali. 
Ca arbitru, trebuie să � i mai 
atent cu ei, chiar dacă poate nu e 
normal, dar ajută mult să creas-
că popularitatea fotbalului.

În special Beckham bănuiesc...
Da, mai ales el. Înainte să vină, 
erau spectatori la meciuri, dar 
nu foarte mulţi. De când a ajuns 
el la LA, se vindeau toate biletele 
la meciurile lui Galaxy, � e că ju-
cau acasă sau în deplasare.

„În România ţi se taie capul, aici e relaxant”
Aceasta este comparaţia pe care românul Silviu Petrescu o face între Liga I și Major League Soccer

Am 
plecat din 
România 
pentru 
că mă 
căsătorisem, 
aveam deja 
un copil și 
nu aveam 
siguranţa 
că vom 
duce un 
trai decent. 
Aici e mai 
bine
Silviu 
PETRESCU, 
arbitru FIFA

Fotbalul 
devine din 
ce în ce mai 
important 
aici, 
arbitrii 
sunt văzuţi 
foarte 
bine. Vin 
puternic 
din spate și 
au o bază 
solidă
Silviu 
PETRESCU, 
arbitru FIFA

10
ani au trecut de 
când Petrescu a fost 
promovat pe lista 
FIFA, � ind cel mai 
vechi canadian cu 
ecuson internaţional

21
de meciuri a arbitrat 
Petrescu în sezonul 
2012 al MLS, inclusiv 
� nala

58
de partide a strâns 
arbitrul român în cei 
șase ani petrecuţi în 
MLS

Petrescu (al treilea din dreapta), la � nala MLS, între Landon Donovan, vedeta lui 
Galaxy, și actorul Gerrard Butler, iubitul româncei Mădălina Ghenea

 Foto: AFP

 Foto: AFP
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Marius HUŢU ■ marius.hutu@prosport.ro

 » Muntenegru a avut în 
componenţă și două 
handbaliste de la Oltchim, 
Katarina Bulatovic și 
Marija Jovanovic

 » Ungaria a luat bronzul 
tot după un meci cu 
prelungiri, 41-38 în 
  nala cu Serbia

Cine ar �  crezut că 
Muntenegru, o ţară cu nici 
700.000 de locuitori, poate de-
veni cea mai bună din Europa în-
tr-un sport de echipă? Și nu orice 
disciplină, ci în handbalul femi-
nin, în care nordicii au făcut legea 
încă de la prima ediţie (1994),  ob-
ţinând opt titluri din nouă posibi-
le (n.r. - Norvegia - 5, Danemarca 
- 3). Într-un sport în care România 
aleargă parcă dintotdeauna după 
un titlu și nici nu ajunge să-l sim-
tă, dar să-l mai și câștige. Ce a 
avut totuși Muntenegru în plus 
faţă de România? În primul rând 
spirit de luptă, psihic de � er, o 
putere fantastică de a se mobili-
za, indiferent de scor, de arbitraj, 
de probleme. Apoi, handbaliste 
care și-au asumat riscuri, care au 
știut pentru ce au venit în Serbia, 
care au evoluat fără complexe, 
care au suferit dar au găsit resur-
se să alerge până la capăt. 

Naţionala lui Dragan Adzic a 
semănat totuși dintr-un anumit 
punct de vedere cu reprezenta-
tiva ţării noastre. S-a bazat tot pe 
un grup restrâns de jucătoare, cu 
care a dus greul pe întreg parcur-
sul turneului � nal, adică un „7“ 
de bază și una-două rezerve. Iar 
titlul continental este cu atât mai 
preţios cu cât a fost adjudecat în 
faţa Norvegiei, nordicii de care 
aminteam la început, care a ajuns 

la Belgrad după patru titluri con-
secutive în Europa, dar și cu au-
rul mondial și olimpic în bagaje. 

FINALĂ DE PESTE 
DOUĂ ORE

Finala de aseară de la Belgrad 
a fost una istorică, în condiţii-
le în care au fost nevoie de pa-
tru reprize de prelungiri pen-
tru a �  descisă învingătoarea. 
Practic, meciul s-a întins pe du-
rata a mai bine de două ore, din 
acest punct de vedere � ind cel 
mai lung din istoria competiţiei. 

Muntenegru a avut șansa de a 
pune punct � nal atât după 60 
minute, cât și după 70 de minu-
te, însă de � ecare dată Norvegia 
a revenit miraculos, parcă la in-
digo, prin golurile blondei Ida 
Alstad. Prima dată, nordice-
le au împins meciul în prelun-
giri când mai erau nouă secun-
de înainte de � nal, la scorul de 
23-24, iar apoi au ţinut să men-
ţină suspansul când mai erau 16 
secunde din a doua repriza se-
cundă de prelungiri, la 27-28. 
Muntenegru a avut însă nervii 
de oţel și a continuat să dicteze 

tempoul. A treia oară, Norvegia 
a cedat. 

KNEZEVIC, NOUA 
BOJANA POPOVIC

Muntenegru s-a impus cu 
34-31 și și-a luat astfel revan-
șa după � nala olimpică, pierdu-
tă în urmă cu aproximativ patru 
luni, la Londra (23-26). Faţă de 
partida respectivă, noua cam-
pioană a Europei a pierdut-o pe 
Bojana Popovic, dar a găsit rapid 
handbalista care să o înlocuias-
că, pe Milena Knezevic (22 ani), 

neinclusă nici măcar în echipa 
turneului � nal. Împrumutând 
parcă anumite trucuri de la 
mult mai celebra handbalistă, 
Knezevic a fost jucătoarea � nalei, 
� indu-i de un real ajutor vedetei 
Katarinei Bulatovic, golghete-
rul CE cu 56 de goluri. Împreună, 
cele două au marcat 18 goluri în 
� nala cu Norvegia. În loc de con-
cluzie, să spunem că România a 
terminat pe 10, dar are de astăzi 
două campioane europene care 
activează în întrecerea internă la 
Oltchim, pe Katarina Bulatovic și 
Marija Jovanovic.
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SPORTURI
Handbal, Rugby

HANDBAL 
LIGA NAŢIONALĂ, MASCULIN 

1. HCM Constanţa 10 9 0 1 304-224 18
2. HC Odorhei 10 7 1 2 311-300 15
3. Știinţa Bacău 10 7 0 3 292-246 14
4. CSM București 10 6 1 3 289-259 13
5. Potaissa Turda 9 6 0 3 287-262 12
6. Caraș Severin 10 4 2 4 246-226 10
7. CSU Suceava 10 5 0 5 281-281 10
8. Poli Timișoara 10 4 0 6 242-242 8
9. Pandurii Tg. Jiu 9 4 0 5 214-228 8

10. CSM Ploiești 10 2 0 8 265-310 4
11. „U“ Cluj 10 2 0 9 230-306 4
12. Dinamo 10 1 0 9 249-326 2
 Campioana merge în Liga Campionilor,   Cupa EHF - locul 2 plus 
câștigătoarea Cupei României,  Challenge Cup,  Retrogradare

Etapa a 10-a: Odorhei - Dinamo 31-27, „U“ Cluj - Poli 
Timișoara 27-21, HCM Constanţa - Suceava 37-25, 
CSM București - Știinţa Bacău 29-25, Caraș Severin 
- CSM Ploiești 30-17. Meciul Potaisa Turda - Pandurii 
s-a terminat aseară după închiderea ediţiei.

BASCHET
LIGA NAŢIONALĂ, MASCULIN

1. CSM Oradea  13 12 1 1102-877 25
2. Mureș Tg Mureș  13 9 4 986-950 22
3. U Craiova  13 9 4 1076-1017 22
4. CSM București  13 8 5 1094-1070 21
5. U Mobitelco  13 8 5 1079-977 21
6. BC Timișoara  12 9 3 1021-897 21
7. CSU Ploiești  12 9 3 1048-922 21
8. Gaz Metan Mediaș  13 7 6 1088-1099 20
9. Energia Rovinari  13 7 6 982-997 20

10. Atlassib Sibiu  13 7 6 988-966 20
11. BCM Pitești  13 6 7 1083-985 19

12. CSS Giurgiu 13 5 8 970-989 18
13. Timba Timișoara  13 4 9 961-1027 17
14. Miercurea Ciuc   13 2 11 946-1091 16
15. Farul Cosntanţa 13 1 12 864-1102 12
16. Dinamo București 13 0 13 818-1225 13

Etapa a 13-a: CSU Ploiești – Gaz Metan Mediaș 75-68, 
BC Timișoara – BC Timba Timișoara 86-61, BCM U Pitești 
– CSM București 103-88, Municipal Oradea – Energia 
Rovinari 90-80, Dinamo București – Mureș Tg. Mureș 
66-87, Miercurea Ciuc – CSS Giurgiu 76-63, U Mobitelco 
-  U Craiova 77-86, Atlassib Sibiu – Farul 84 -63. 

LIGA NAŢIONALĂ, FEMININ
1. ICIM Arad  14 13 1 1095-687 27
2. CSM Târgoviște  14 13 1 1169-718 27
3. CSM Satu Mare  14 12 2 1183-895 26
4. Alba Iulia  14 10 4 1010-765 24
5. Sepsi SIC  14 10 4 1149-824 24
6. Alexandria  14 8 6 999-820 22
7. Danzio Timișoara  14 8 6 935-923 22
8. SCM Craiova  14 7 7 857-878 21
9. Olimpia Brașov  14 6 8 822-875 20

10. Nova Vita  14 5 9 848-960 19
11. CSM Sportul  13 5 8 894-952 18

12. CS Rapid  14 3 11 811-1184 17
13. U Cluj- Napoca  13 3 10 632-943 16
14. Olimpia București  14 1 13 679-1123 15
15. CSM Oradea  14 0 14 610-1146 14

Etapa a 15-a: CS Nova Vita – Alba Iulia 47-72, CSBT 
Alexandria – Municipal Târgoviște 70-83, Danzio 
Timișoara – CSM Oradea 82-54, Olimpia București 
– Olimpia Brașov 47-62, Sepsi SIC – Municipal 
Satu Mare 82-76. Mâine: Universitatea Cluj – 
Napoca – CSM București Sportul Studenţesc

VOLEI
DIVIZIA A1, MASCULIN

1. Tomis Constanţa  10 8 2 27:15 23
2. SCMU Craiova  10 7 3 27:17 21
3. Unirea Dej  10 7 3 24:13 20
4. Știinţa Baia Mare  10 7 3 22:17 18
5. Phoenix  10 5 5 22:17 17
6. Remat Zalău  10 5 5 20:16 16
7. Dinamo București  10 5 5 16:16 15
8. Piatra Neamţ  10 5 5 20:21 15
9. CSM București  10  4 6 16:21 13

10. Steaua București 10 2 8 10:24 7
11. „U“ Cluj  10 0 10 3:30 0

Etapa a XI-a: Piatra Neamţ – Dinamo București 3:1, Tomis 
Constanţa – SCMU Craiova 3:2, Remat Zalău – Steaua 
București 3:0, CSM Agronomia București – Unirea Dej 3:1, „U“ 
Cluj – Știinţa Baia Mare 1:3, Phoenix Șimleu Silvaniei a stat.

DIVIZIA A1, FEMININ
1. Știinţa Bacău  10 10 0 30:3 29
2. Dinamo Romprest  11 9 2 29:9 27
3. Tomis Constanţa  10 8 2 27:7 25
4. Alba Blaj  11 8 3 26:16 23
5. CSM București  11 7 4 23:16 20
6. SCMU Craiova  11 6 5 21:19 18
7. Medicina Tg. Mureș  11 5 6 21:23 15
8. Piatra Neamţ 11 5 6 15:21 15
9. CSM Lugoj  10 3 7 13:23 9

10. CSM Sibiu  11 2 9 11:28 6
11. „U“ Cluj  11 1 10 9:30 5
12. Argeș Pitești  10 0 10 0:30 0

Etapa a XI-a: CSM București – Unic Piatra Neamţ 3:0, 
Argeș Pitești – CS Alba Blaj 0:3, Craiova – „U“ Cluj 3:0, 
CSM Sibiu – Dinamo Romprest București 0:3, Tomis 
Constanţa – Medicina Târgu Mureș 3:0. Meciul Știinţa 
Bacău – CSM Lugoj are loc pe 22 decembrie.

POLO
SUPERLIGA, MASCULIN

1. CSM Digi Oradea 14 14 0 0 293-59 42
2. Steaua București 14 12 0 2 176-89 36
3. Dinamo București 14 10 0 4 196-92 30
4. AMEFA Arad 14 6 0 8 119-173 18
5. Sportul Studenţesc 14 5 0 9 104-187 15
6. Crișul Oradea 12 4 0 8 79-154 12
7. Rapid București 14 3 0 11 70-188 9
8. Politehnica Cluj 12 0 0 12 76-173 0

Etapa a 7-a: Politehnica Cluj - Sportul 5-8 și 6-12, 
AMEFA Arad - Rapid 8-10 și 14-4, Steaua - Crișul Oradea 
10-5 și 18-2, CSM Digi Oradea - Dinamo 15-2 și 11-8

CLASAMENTE         SITUAȚIA LA ZI

Marius HUŢU ■ marius.hutu@prosport.ro

 » Duelul se va desfășura 
într-o dublă manșă, la 
începutul lunii iunie 
2013. Returul se va 
disputa în România

România a terminat sub 
așteptări și Campionatul 
European de handbal - locul 10, 
după ce în ultimul an s-a clasat 
pe locul 13 la Mondiale și a ratat 
cali� carea la JO. Rezultatele ob-
ţinute în Serbia i-a permis însă 
naţionalei să intre în urna ca-
pilor de serie pentru play-o¢ -
ul CM 2013, iar ieri, la tragerea 
la sorţi, a prins un adversar mai 
mult decât accesibil, Slovacia. 
Prima manșă se va disputa în 
1/2 iunie, în deplasare, iar re-
turul o săptămână mai târziu, 
în România. „Apreciez că sun-
tem favoriţi pentru cali� carea 
la Mondiale, avem și avantajul 
că meciul secund îl vom dispu-
ta pe teren propriu. Nu ne sub-
estimăm adversarul, care a pro-
gresat mult în ultima vreme, 
la fel ca și Cehia, o surpriză la 

Europeanul din Serbia“, a susţi-
nut Gheorghe Tadici.

29 DE ZILE PENTRU 
A RECONSTRUI 
NAŢIONALA

Dacă la Europenele din 
Serbia selecţionerul a deplasat 
o echipă naţională experimen-
tată, cu o medie de vârstă apro-
piată de 28 de ani (nr. din lot au 
făcut parte trei debutante), pen-
tru Mondiale Tadici pare decis 
să schimbe strategia. „Trebuie să 
începem o reconstrucţie masivă, 
chiar până în meciul cu Slovacia. 
La Europene ne-am dat seama 
care handbaliste au corespuns 
și pe cine putem conta în viitor. 
Vom face o reinvetariere, vom 
căuta jucătoare care au calităţi, 
caracter, care vor să facă perfor-
manţă și acceptă două antrena-
mente pe zi“, a fost declaraţia lui 
Tadici, una care lasă loc de mul-
te interpretări. În timpul turne-
ului � nal, România a efectuat 
doar 4 antrenamente (!).

Până la meciul tur din play-o¢ , 
selecţionerul a conturat deja un 
program cu trei stagii de pregă-
tire centralizată. Adică, 29 de zile 
pentru a clădi o nouă naţională.

Tadici schimbă naționala pentru CM
Reprezentativa feminină de handbal va înfrunta Slovacia în barajul pentru Mondialele din 2013. Selecționerul anunță o reconstrucție masivă

Clara Vădineanu (în galben) ar putea �  una din jucătoarele de bază ale naționalei lui Tadici Foto: Sebastian Tătaru

 » Slovacia a ajuns în play-o� -ul Campionatului Mondial după ce a 
câștigat toate cele trei jocuri în grupa preliminară: 30-16 cu Grecia, 38-18 
cu Finlanda și 26-24 cu Elveţia

Super pilier, super transfer
Singurul rugbyst român care evoluează la nivel înalt în Anglia, pilierul Paulică Ion, a semnat pentru două sezoane cu Perpignan

Mirela BASESCU ■ mirela.basescu@prosport.ro

 » Paulică Ion va    
singurul internaţional 
român prezent în TOP 
14, divizia de elită a 
rugbyului francez

Transferul anului în rugby-
ul românesc! Pilierul dreap-
ta Paulică Ion (29 ani), cel care 
timp de cinci sezoane a evoluat 

în Aviva Premiership, pri-
ma liga engleză, a bătut pal-
ma pentru două sezoane cu 
septupla campioană a Franţei, 
Perpignan. Bârlădeanul de 1,83 
m și 119 kg, unicul „stejar“ care 
va evolua în Anglia, va reînno-
da astfel, din toamna lui 2013, 
tradiţia românească în TOP 14, 
liga de elită a rugbyului fran-
cez. El asigură astfel conti-
nuitatea românească la unul 
dintre cele mai bune cluburi 
catalane, după ce până în se-
zonul trecut, la Perpignan, au 

evoluat Marius Tincu și Ovidiu 
Toniţă.

DIFERENŢA DINTRE 
ANGLIA ȘI FRANŢA

Informaţia a fost con� rmată 
de presa din Hexagon, cotidianul 
„L’Equipe“ scriind în versiunea 
online că o� cialii clubului și inter-
naţionalul român au semnat înţe-
legerea ieri după-amiază. Dublu 
campion naţional cu Steaua, 
Ion, care a mai evoluat la Bath 
și London Irish, după care a fost 

împrumutat la London Welsh, se 
va a® a la prima experienţă în cam-
pionatul francez. „Jocul în Anglia 
este mult mai � zic decât în Franţa, 
se joacă mai mult pe grămadă, în 
forţă, iar tu trebuie să te pregătești 
astfel încât să poţi lega și duce pes-
te 50 de grămezi pe meci“, explica 
Paulică diferenţa dintre cele două 
campionate. Perpignan a câștigat 
de șapte ori titlul în Franţa, ultima 
dată în 2009, ca în 2010 să piardă 
trofeul în faţa celor de la Clermont. 
În prezent, catalanii ocupă locul 8 
în Top 14.Paulică Ion are trei participări la Cupa Mondială, 2003, 2007 și 2011, cu România, pentru care a strâns 

50 de selecţii  Foto: Răzvan Lupică

ECHIPA 
CAMPIONATULUI 

EUROPEAN
ANJA EDIN  (Norvegia)

ALTHAUS  (Germania)

MVP:

CEL MAI BUN APĂRĂTOR:

HARALDSEN 
(Norvegia)

KUZNETCOVA 
(Rusia)

DAMNJANOVIC 
(Serbia)

LEKIC 
(Serbia)

RADICEVIC 
(Muntenegru)

BULATOVIC 
(Muntenegru)

LOKE 
(Norvegia)

Cel mai înalt 
Muntenegru
Adversara României din grupe a câștigat titlul european după o � nală de vis 
cu Norvegia, 34-31. Meciul a avut nevoie și de patru reprize de prelungiri!

BULATOVIC  (Muntenegru)
56 goluri

GOLGHETER:

Katarina Bulatovic (în centru) a demonstrat la Europeanul din Serbia că merită titlul de cea mai bună handbalistă a lumii în 2012 Foto: AFP
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FOTBAL EXTERN
CM al cluburilor, Germania

pubREZULTATE

ANGLIA, ETAPA A 17-A (DIN 38)
Newcastle - Man. City 1-3
(Ba 51 / Aguero 10, Javi Garcia 39, Y. Toure 78)
*La oaspeţi, Pantilimon a fost rezervă.

Liverpool - Aston Villa 1-3
(Gerrard 87 / Benteke 29 și 51, Weimann 41)

Man. United - Sunderland 3-1
(Van Persie 16, Cleverley 19, Rooney 59 / 
Campbell 72)

Norwich - Wigan 2-1
(Pilkington 15, Hoolahan 64 / Maloney 51)

Queens Park Rangers - Fulham 2-1
(Taarabt 52 și 68 / Petric 88)

Stoke - Everton 1-1
(Jones 52 / Shawcross 36 – aut.)

Tottenham - Swansea 1-0
(Vertonghen 75)

West Bromwich - West Ham 0-0
* La gazde, Tamaș a fost rezervă
*Partida Reading – Arsenal se dispută azi, iar 
meciul Chelsea – Southampton a fost amânat. 

CLASAMENT: 1. Man. United 42p, 
2. Man. City 36p, 3. Chelsea 29p (16j)

ITALIA, ETAPA A 17-A (DIN 38)
Udinese - Palermo 1-1
(Di Natale 89 / Ilicic 33)

Lazio - Inter Milano 1-0
(Klose 82)
*La gazde, Radu a fot integralist, iar la oaspeţi, 
Chivu, accidentat, nu a jucat.

Fiorentina – Siena 4-1
(Toni 16 și 79, Pizarro 19 – pen., Aquilani 45 / 
Reginaldo 70)

AC Milan - Pescara 4-1
(Nocerino 1, Abbruscato 51 – aut., Jonathas 79 
– aut., El Shaarawy 81 / Terlizzi 56)

Catania - Sampdoria 3-1
(Paglialunga 55, Bergessio 65, Castro 90 / 
Maresca 29)

Chievo - AS Roma 1-0
(Pellisier 87)
*La gazde, Stoian și Papp au fost rezerve, la fel 
ca și Lobonţ, la oaspeţi.

Genoa - Torino 1-1
(Granqvist 29 / Bianchi 19)

Juventus - Atalanta 3-0
(Vucinic 2, Pirlo 14, Marchisio 27)

Parma - Cagliari 4-1
(Belfodil 21 și 86, Biabiany 54, Valdes 65 – pen. / 
Sau 20)

*Partida Napoli – Bologna s-a terminat după 
închiderea ediţiei. 

CLASAMENT: 1. Juventus 41p, 2. Inter 34p, 
3. Napoli 33p (+15), 4. Lazio 33p (+7)

SPANIA, ETAPA A 16-A (DIN 38)
Getafe - Osasuna 1-1
(Castro 90 –pen. / Sola 85)

Mallorca - Athletic Bilbao 0-1
(Aduriz 11)

Granada - Real Sociedad 0-0
*La gazde, Torje a ieșit în minutul 69.

Sevilla - Malaga 0-2
(Demichelis 49, Eliseu 70 – pen.)

Zaragoza - Levante 0-1
(R. Garcia 19)
*La gazde, Săpunaru a jucat tot meciul.

Valencia - Rayo Vallecano 0-1
(Dominguez 83 pen.)

*Partidele Real Madrid – Espanyol și Barcelona 
- Atletico Madrid s-au terminat după închiderea 
ediţiei, iar meciurile Deportivo La Coruna 
– Valladolid și Celta Vigo - Real Betis se dispută 
azi. 

CLASAMENT: 1. Barcelona 43p (15j), 2. Atletico 
Madrid 37p (15j), 3. Real Madrid 32p (15j) 

GERMANIA, ETAPA A 17-A (DIN 34)
Bayern - Monchengladbach 1-1
(Shaqiri 59 / Marx 21 – pen.)

Leverkusen - Hamburger SV 3-0
(Kiessling 27 și 67, Schurrle 37)

Fortuna Dusseldorf - Hannover 2-1
(Schahin 40, Ilso 83 / Diouf 70)

Greuther Furth - Augsburg 1-1
(Sobiech 69 / Molders 10)

Mainz - Stuttgart 3-1
(Muller 55 și 71, Soto 90 / Muller 48 – aut.)

Wolfsburg - Frankfurt 0-2
(Meier 13, Inui 18)

Schalke - Freiburg 1-3
(Farfan 20 / Rosenthal 26 și 61, Schmid 32)
*La gazde, Marica a intrat în minutul 83.

Hoffenheim - Dortmund 1-3
(Schipplock 35 / Gotze 26, Grosskreutz 58, 
Lewandowski 66)

Werder Bremen - Nurnberg 1-1 
(Petersen 88 / Gebhart 82)

CLASAMENT: 1. Bayern München 42p, 
2. Bayer  Leverkusen 33p, 3. Borussia Dortmund 
30p (+15), 4. Eintracht Frankfurt 30p (+6)

FRANŢA, ETAPA A 18-A (DIN 38)
Rennes - Valenciennes 2-0
(Feret 5, Pitroipa 72)

Toulouse - Marseille 0-1
(Gignac 68)

Montpellier - Bastia 4-0
(Estrada 14, Herrera 48, Belhanda 60, Mounier 
76)

Nice - Evian 3-2
(Cvitanich 19 și 47, Maupay 90 / Sagbo 3, 
Barbosa 14)

Reims - Lille 1-1
(Weber 7 / Payet 72)

Sochaux - Brest 1-2
(Bakambu 59 / Chafni 63, Vasat 78)

Troyes - Ajaccio 3-2
(Darbion 34, Nivet 39, Camus 45 / Lasne 90, 
Cavalli 90+3)
*La oaspeţi, Mutu a fost integralist.

Nancy – Bordeaux 1-1
(Bakar 32 / Saivet 76)

Saint-Etienne - Lorient 0-2
(Aliadiere 20, A. Traore 39)
*La gazde, Nicoliţă nu a fost în lot

*Partida PSG – Lyon s-a terminat după 
închiderea ediţiei. 

CLASAMENT: 1. Olympique Lyon 35p (+14, 17j), 
2. Olympique Marseille 35p (+3), 
3. PSG 32p (+17j)                    

OLANDA, ETAPA A 17-A (DIN 34)
Twente Enschede - Heracles Almelo 3-2, Zwolle 
- AZ Alkmaar 1-2, Groningen – Venlo 0-0, Roda 
Kerkrade - NAC Breda 0-0, NEC Nijmegen - PSV 
Eindhoven 1-1, Utrecht - Heerenveen 3-1, 
Feyenoord - Den Haag 3-2, Vitesse Arnhem 
- RKC Waalwijk 2-2, Willem II Tilburg - Ajax 
Amsterdam 2-4 

CLASAMENT: 1. PSV Eindhoven 37p (+37), 
2. Twente Enschede 37p (+18), 
3. Ajax Amsterdam 36p 

BELGIA, ETAPA A 20-A (DIN 30)
Mechelen - Standard Liege 0-2, Charleroi 
- Germinal Beerschot 1-0, Club Brugge 
- Mons-Bergen 2-0, Lierse - Cercle Bruges 1-1, 
Lokeren - Gent 2-2, Waasland-Beveren 
- Kortrijk 1-0, Zulte-Waregem - Racing 
Genk 3-2

*Partida Anderlecht - Oud-Heverlee s-a 
terminat după închiderea ediţiei. 

CLASAMENT: 1. Anderlecht 43p (19j), 
2. Zulte-Waregem 40p, 3. Standard Liege 35p

PORTUGALIA, ETAPA A 12-A (DIN 30)
Beira Mar - Rio Ave 3-1, Olhanense - Gil Vicente 
2-2, Nacional - Sporting Lisabona 1-1, Ben� ca 
- Maritimo 4-1, Moreirense - Academica 
Coimbra 2-2

*Partidele Braga – Estoril și Pacos Ferreira 
- Vitoria Guimaraes s-au terminat după 
închiderea ediţiei, iar meciul Setubal – Porto a 
fost amânat. 

CLASAMENT: 1. Ben� ca 32p, 2. Porto 29p (11j), 
3. Sporting Braga 20p (11j)

SCOŢIA, ETAPA A 18-A (DIN 36)
Aberdeen - Kilmarnock 0-2, Celtic - St. Mirren 
2-0, Dundee United - Inverness 4-4, Hibernian 
- Motherwell 2-3, Ross County - FC Dundee 1-1, 
St. Johnstone - Hearts 2-2 

CLASAMENT: 1. Celtic Glasgow 34p (17j), 2. 
Motherwell 30p, 3. Inverness 29p

TURCIA, ETAPA A 16-A (DIN 34)
Eskișehirspor - Bursaspor 2-2, Mersin - Akhisar 
Belediyespor 2-1, Elazigspor - Gaziantepspor 
0-0, Genclerbirligi - Beșiktaș 1-1, Istanbul 
Buyuksehir - Trabzonspor 2-1, Karabukspor 
- Sivasspor 1-0, Orduspor – Antalyaspor 1-1 (la 
gazde, Stancu a jucat tot meciul)

*Partida Galatasaray – Fenerbahce s-a terminat 
după închiderea ediţiei, iar Kayserispor 
– Kasimpașa se dispută azi. 

CLASAMENT: 1. Galatasaray Istanbul 29p (15j), 
2. Beșiktaș Istanbul 27p (+11), 3. Fenerbahce 
Istanbul 27p (+9, 15j)

Adrian COSTEIU ■ adrian.costeiu@prosport.ro

 » Brazilienii au fost 
încurajaţi în Japonia de 
peste 10.000 de suporteri 
care au făcut deplasarea 
de la Sao Paulo
 » Corinthians a câștigat 
șase milioane de euro 
după această victorie

Cu zece mii de fani pătimași 
în tribune și alte câteva zeci de 
mii pe străzile din Sao Paulo, 
care au încurajat în perma-
nenţă echipa, Corinthians nu 
avea cum să piardă ieri � nala 
Campionatului Mondial al clu-
burilor. Iar brazilienii, care câș-
tigaseră sezonul trecut campio-
natul și Cupa Libertadores, au 
realizat tripla după ce s-au im-
pus cu 1-0 în meciul cu Chelsea 
de la Yokohama, declanșând 
� esta atât în tribune, cât și în 
Brazilia. A fost a doua triplă 
din istorie pentru Corinthians, 
după cea reușită în 2000, când 
brazilienii aveau în echipă jucă-
tori precum Dida sau Vampeta 
și au câștigat trofeul la penalty-
uri, împotriva lui Vasco da 
Gama.

TORRES A RATAT 
EGALAREA

Brazilienii au intrat pe teren 
mult mai deciși, dorindu-și vic-
toria pentru fanii care au făcut 
deplasarea în Japonia și care au 
creat o atmosferă senzaţională 
în tribune. Iar golul marcat de 
Guerrero în minutul 69 a fost 
decisiv. Nici măcar Torres, gol-
gheterul lui Chelsea după sosi-
rea lui Benitez pe banca londo-
nezilor, care a ratat uluitor din 
șase metri cu cinci minute îna-
inte de � nal, nu a reușit să mai 
întoarcă soarta partidei. Un 

Adrian COSTEIU ■ adrian.costeiu@prosport.ro

 » Cu Keller antrenor, 
Marica a marcat cinci 
goluri în 12 meciuri la 
Stuttgart, în 2010
Cu doar câteva zile înain-

te de Crăciun, Ciprian Marica a 
primit o veste extrem de bună. 
După șase meciuri fără victorie 
în 1.Bundesliga, 
în urma căro-
ra Schalke a că-
zut până pe locul 
șapte în clasa-
ment, la 17 de 
puncte de liderul 
Bayern și la opt de locul secund, 
ocupat de Leverkusen, antreno-
rul Huub Stevens a fost demis. 
Iar în locul său a fost numit Jens 

Keller (42 de ani), antrenorul 
echipei de juniori, care va asi-
gura interimatul până la instala-
rea unui nou tehnician. 

O veche cunoștinţă a ata-
cantului român, Keller pare de-
cis să-l titularizeze pe Marica 
în meciul cu Mainz (de mâi-
ne), mai ales că românul a mar-
cat de trei ori în meciurile cu 
Saarbrucken și Sandhausen din 
tururile precedente ale compe-
tiţiei. Interimarul lui Schalke îl 

cunoaște pe “op-
tarul” lui Schalke 
de la Stuttgart, 
acolo unde a an-
trenat între 13 
octombrie și 11 
decembrie 2010. 

Atunci, Marica a reușit cele mai 
bune evoluţii în tricoul “șvabi-
lor”, marcând de cinci ori în 12 
meciuri.

Şansa lui Marica! 
Antrenorul lui Schalke, Huub Stevens, a fost demis, iar 
în locul său a venit, deocamdată, Jens Keller, cel sub 
comanda căruia românul a jucat excelent la Stuttgart

Patru goluri în 533 de 
minute a marcat Marica 
pentru Schalke în acest 

sezon

Două Campionate Mondiale ale cluburilor a câștigat Corinthians în istorie, cele mai multe, alături de Barcelona Foto: EPA

Marica a intrat în minutul 83 al partidei Schalke - Freiburg, 1-3, de sâmbătă, în 
urma căreia antrenorul Huub Stevens a fost dat afară   Foto: EPA

CM AL CLUBURILOR (FINALA)     CORINTHIANS – CHELSEA 1-0

Samba e la putere
Corinthians a câștigat pentru a doua oară Campionatul Mondial al cluburilor, egalând recordul Barcelonei

succes uriaș atât în plan spor-
tiv, cât și în plan � nanciar pen-
tru echipa antrenată de Tite, 
care a câștigat cinci milioane 
de euro numai pentru aceas-
tă victorie, plus circa un milion 
de euro din publicitate în tim-
pul turneului din Japonia.

“E o victorie superbă pentru 
noi, un trofeu pe care ni l-am 
dorit enorm și pe care îl dedi-
căm fanilor”, a spus antreno-
rul lui Corinthians. În schimb, 

situaţia lui Benitez la Chelsea 
pare din ce în ce mai di� cilă. 
După un start ratat în Premier 
League (o victorie în patru me-
ciuri), spaniolul a pierdut și ul-
timul obiectiv din acest an. A 
fost cea de-a doua înfrânge-
re din trei � nale de CM al clu-
burilor pentru antrenorul ibe-
ric, care pierduse în 2005 cu 
Liverpool și câștigase trofeul în 
2010, cu Inter.

Un program de meci a costat 30 €!
FIFA a surprins suporterii 
prezenţi pe stadionul din 
Yokohama, după ce au � xat 
preţul unui program de 
meci la 3.000 de yeni, adică 
aproximativ 30 de euro. Astfel, 

în cazul în care � ecare spectator 
prezent la meci ar �  cumpărat 
un program, FIFA și-ar �  rotunjit 
conturile cu 2,4 milioane de 
euro, jumătate din suma oferită 
câștigătoarei competiţiei!

PE SCURT

CÂȘTIGĂTOARELE 
CM AL CLUBURILOR

• 2000 CORINTHIANS  - 
Vasco da Gama 4-3 d.l.d.
• 2005 SAO PAULO 
– Liverpool 1-0
• 2006 INTERNACIONAL 
– Barcelona 1-0
• 2007 MILAN – 
Boca Juniors 4-2
• 2008 MANCHESTER 
UNITED – LDU Quito 1-0
• 2009 BARCELONA – 
Estudiantes 2-1 d.p.
• 2010 INTER MILANO 
– TP Mazembe 3-0
• 2011 BARCELONA 
– Santos 4-0
• 2012 CORINTHIANS 
– Chelsea 1-0

 » Marcatorul 
golului, 
peruanul 
Paulo 
Guerrero, 
a jucat 
între 2004 
și 2012 în 
1.Bundesliga, 
pentru Bayern 
München și 
SV Hamburg

 » Portarul lui 
Corinthians, 
Cassio, a fost 
desemnat 
cel mai bun 
jucător al 
competiţiei

TRAGEDIE
FOTBALIST ROMÂN 
MORT ÎN ITALIA
Sâmbătă noaptea, un jucător român 
din campionatul de amatori al Italiei 
a murit. Cristinel Aurelian Cazacu (33 
de ani) s-a prăbușit în timpul partidei 
dintre SC Citerna și Sansepolcro, la 
doar zece minute după ce intrase 
pe teren. A cerut să � e schimbat, 
după care a văzut restul meciului 
alături de colegii de la Citerna, pe 
bancă. După partidă, și-a pierdut 
cunoștinţa în mașina unui prieten, 
iar medicii de la Spitalul Citta di 
Castello nu au putut să îl mai salveze. 

ANGLIA
BALOTELLI, ÎN PROCES 
CU CITY
Aventura lui Balotelli (foto) la 
Manchester City e pe punctul de 
a se termina, după ce cotidianul 
„Daily Mail” a scris ieri că atacan-
tul și-a dat în judecată clubul pen-
tru o amendă de 420.000 de euro. 
Italianul a primit această sancţiu-
ne, care reprezintă salariul său pe 
două săptămâni, pentru indisciplină, 
imediat după meciul cu Tottenham, 
disputat pe 11 noiembrie. Miercuri, 
Balotelli va �  audiat la Londra de o 
comisie formată din doi membri. Fo

to
: E
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ANALIZĂ
Fotbalul românesc seamănă tot mai mult cu cel falimentar din Grecia

pub

REPERELE PREZENTULUI
 » 0 euro a cheltuit Aris în această vară pe transferuri. Clubul 
din Salonic a adus gratis 11 jucători

 » 4,6 milioane de euro a dat Olympiakos în această vară pe 10 
jucători

 » 1,2 milioane de euro costă cel mai bine cotat jucător al lui 
AEK Atena, mijlocașul Lagos Panagiotis. În 2008, AEK plă-
tea 2,9 milioane de euro pe Ra� k Djebbour

REPERELE ANILOR DE GLORIE
 » 8,5 milioane de euro a plătit Panathinaikos pentru a-l trans-
fera în 2009 pe Djibril Cisse de la Marseille

 » 2,5 milioane de euro era salariul anual al lui Cisse la 
Panathinaikos

 » 1,8 milioane de euro câștiga, fără bonusuri, brazilianul 
Rivaldo la AEK Atena în 2007

 » 16,6 milioane de euro dădea PAO pe transferuri în vara lui 
2009. Între timp, bugetul de transferuri a ajuns la 100.000 
de euro

CIFRELE DEZASTRULUI DE LA NOI
 » 8 luni au trecut de când jucătorii Gloriei Bistriţa și-au încasat 
ultimul salariu

 » 5 jucători au plecat în ultima săptămână de la Rapid din cau-
za restanţelor � nanciare

Pe urmele falimentului
ProSport propune o paralelă între campionatul din România și cel din Grecia, ţara în care fotbalul a fost cel mai grav afectat de criza economică

Costin NEGRARU ■ costin.negraru@prosport.ro

 » Formaţii de tradiţie din 
Grecia, precum AEK 
Atena și Aris Salonic, sunt 
în pragul falimentului

 » Veria, echipă antrenată 
în trecut de Sorin Cârţu, a 
mers 17 ore cu autocarul 
până la Tripolis pentru 
a face economie

 » Panathinaikos nu poate 
plăti factura de curent 
pentru stadionul Olimpic 
din Atena pe care joacă 
meciurile din SuperLigă

Criza economică din Grecia 
mai are puţin și distruge fotba-
lul elen. Campionatul în care ju-
cau nu demult fotbaliști precum 
Rivaldo sau Cisse a ajuns acum 
o ruină, iar datoriile uriașe că-
tre stat și managementul haotic 
al marilor cluburi a dat naștere 
unor situaţii inedite. Poate nu la 
fel de grave ca în Grecia, proble-
mele pe care le au cluburile ele-
ne sunt întâlnite și la noi atunci 
când vorbim de Rapid, Dinamo, 
Universitatea Cluj sau Gloria 
Bistriţa.

AEK DIN GIULEȘTI

Situaţia cea mai gravă din 
fotbalul elen este întâlnită la 
AEK Atena. Paralela formaţi-
ei din capitala elenă poate �  fă-
cută, cu ușurinţă, cu Rapidul lui 
George Copos. La fel ca în ca-
zul giuleștenilor, AEK a trebu-
it să renunţe la mai toţi jucăto-
rii importanţi și, în prezent, cel 
mai mare salariu nu depășeș-
te 2.000 de euro pe lună. De cu-
rând, o� cialii lui AEK au anun-
ţat că, pentru a face economie, 
vor evita să se mai stea la hotel 
atunci când pleacă în deplasări. 
Echipa cu 32 de trofee pe plan 
intern ocupă acum ultimul loc 

în clasament și, cel mai proba-
bil, va retrograda la � nalul sezo-
nului. “Jucătorii nu au ce mân-
ca!”, spun suporterii despre 
situaţia gravă de la club. Pentru 
a le forţa mâna oamenilor care o 
conduc pe AEK, ultrașii greci au 
ocupat în urmă cu o lună sediul 
clubului. 

BISTRIŢA ȘI VERIA 
MERG CU AUTOCARUL

Pentru a economisi puţinii 
bani din conturile clubului, o� -
cialii lui Veria – locul 14 în cam-
pionat – au hotărât ca echipa să 
facă toate deplasările cu autoca-
rul, indiferent de distanţă. Așa 
s-a ajuns ca fotbaliștii să stea și 
17 ore pe drumuri. E cazul depla-
sării de la Tripolis, oraș a� at la 
700 de kilometri de Veria, când 
jucătorii au plecat cu noaptea în 
cap de acasă, au ajuns la stadion 
și au plecat imediat după meci. 
La fel se întâmplă la noi cu 
Gloria Bistriţa, cu menţiunea că 
ardelenii își permit încă să stea 
la hotel atunci când au depla-
sări mai lungi: “Venim cu mân-
carea la noi, că nu avem bani să 
plătim o masă la hotel. Și toc-
mai din acest motiv avem gri-
jă să alegem un hotel care să ne 
primească în condiţiile astea”, 
au explicat oamenii din cadrul 
clubului ardelean. 

PANATHINAIKOS E ÎN 
PANĂ DE CURENT

Administratorii stadionului 
Olimpic din Atena – cel pe care 
PAO  joacă meciurile de acasă – 
i-au somat pe conducătorii clu-
bului să își achite restanţele la 
electricitate. O altă propunere 
a fost ca Panathinaikos să joa-
ce meciurile pe zi, fără a mai �  
folosită instalaţia de nocturnă. 
În prezent, clubul este condus 
de către Coaliţia Panathiniană 
– o organizaţie a fanilor din care 
fac parte și oameni de afaceri 
potenţi din punct de vedere � -
nanciar – și își caută proprietar. 

Presa din Grecia susţine că prin-
ţul saudit Faisal Al Saud ar �  dis-
pus să cumpere clubul în schim-
bul a 26 de milioane de euro. O 
sumă in� mă dacă e luat în con-
siderare faptul că George Copos 
cere circa 20 de milioane de 
euro pentru Rapid. 

PAOK ȘI OLY, CA 
STEAUA ȘI ASTRA

Singurele două echipe 
fără probleme financiare din 

Grecia sunt Olympiakos și 
PAOK Salonic. Deloc întâm-
plător, acestea ocupă și prime-
le locuri în clasament. Dacă 
pentru formaţia din Pireu pre-
zenţa în vârful clasamentu-
lui nu reprezintă o noutate, 
echipa lui Lazăr este una din-
tre surprizele campionatului. 
PAOK a fost cumpărată în vara 
acestui an de Ivan Savvidi, 
un om de afaceri rus cu ori-
gini elene, care a transfor-
mat clubul. Fost președinte la 

FC Rostov (Rusia) în urmă cu 
șapte ani, Savvidi a adus-o pe 
PAOK la zi cu datoriile și, pen-
tru prima oară în ultimii ani, 
jucătorii își iau salariile fără 
întârziere. Pentru a deveni pa-
tronul formaţiei din Salonic, 
afaceristul rus a plătit 12 mi-
lioane de euro. Practic, PAOK 
și Olympiakos reprezintă, din 
punctul de vedere al stabilită-
ţii financiare, ceea ce înseam-
nă Steaua, Astra și CFR Cluj în 
România.


