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624.000 DE CITITORI zilnic (SNA)
1.023.493 DE VIZITATORI unici în septembrie (SATI) 

pe www.prosport.ro
EDI�IE NA�IONALĂ

RAPIDIȘTILOR LI S-AU TĂIAT TELEFOANELE
George Copos spune încontinuu că vrea titlul, dar criza e tot mai acută �i are accente tragicomice. 
Giuleștenii s-au trezit ieri că nu mai pot suna de pe mobile, pentru că nu s-a plătit factura! »10

NEW DICĂ ȘI OLD ARPAD PASZKANY
Nu contează cât de lung ai părul, important e ce și cum câștigi! 175.000 de euro în șase luni va lua 
mijlocașul Clujului de la patronul său care spune: „Am suficientă experiență să știu ce decizii să iau la echipă”

CLAN VERSUS FAMILIE ÎN 
FOTBALUL ROMÂNESC

Becali �i Lucescu: Război fără sfâr�it   
�i fără învingători. To�i pierd »16

CEAHLĂUL NU L-A 
VRUT PE TUDELA
Americanul Stelei a fost urmă-
rit pe DVD și de Mulțescu. „O fi 
bun, dar nu pentru noi“ »4

IZBAȘA ÎNCEPE 
DRUMUL SPRE LONDRA
Sandra se antrenează iar 
după cinci luni cu un singur 
gând: aur la JO »14-15

»11

DINAMO INSISTĂ 
PENTRU HAMUTOVSKI
„Câinii“ îl vor neapărat pe fostul 
portar al Stelei. Bielorusul nu ar 
refuza să revină în România

ACADEMIA DE 
POLIȚIE  ȘI MILITARĂ 
Rivalele au strategii opuse. Dinamo investe�-
te în viitor �i îl nume�te pe Turcu la „dezvol-
tare“, Steaua taie de la copii �i juniori »6-7

»9MESSI
SALUTĂ 
ROMÂNIA

de MURE�ANU �I NEJNERU

TRANSFER

Anul trecut, 
Cristiano Ronaldo 
a fost laureatul

»2-3
de PETRE;
foto: PROSPORT

de MITRACHE;
foto: TĂU�AN

VEDETA BARÇEI, LIONEL MESSI, A PRIMIT IERI 
TROFEUL PROSPORT, ACORDAT CA URMARE A VOTULUI 
DAT DE VOI, CITITORII NOȘTRI. „JOC ȘI PENTRU 
ROMÂNI“, A SPUS CEL MAI BUN FOTBALIST AL LUMII!
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EXCELEN�Ă

Pe cine ați prefera la naționala 
feminină de handbal?
Voturi: 5.668

1. Lionel Messi a primit Trofeul ProSport!
2. Pleacă și Kapetanos? „Are ofertă de două 
milioane de euro!“
3. Atac murdar la Lucescu jr! Ioan Becali și 
Adi Mutu, gata de război

Răspunde azi la întrebarea: „Crezi că Tudela 
îl va convinge pe Stoichiță să-l păstreze?“

3
6
%

www.prosport.ro

Top 3 ştiri pe www.prosport.ro

Dacă Helder ar fi 
vrut ieri să î�i sune 
conducătorii pentru 
a le comunica faptul 
că Ronaldo ar vrea să 
joace până la vară în 
Giule�ti, nu ar fi pu-
tut, �i Rapid ar fi ra-
tat transferul. Nu ar 
fi putut, pentru că s-a 
atins culmea ambi�i-
ei: „Să vrei titlul fără 
să ai bani să plăte�ti 
telefoanele“. După ce 
au fost da�i afară din 
case pentru că nu li 
s-au plătit chiriile, unii 
chiar cu copii de �â�ă în 
bra�e, asta cu blocarea 
telefoanelor este chiar 
joacă de copii. 
La Steaua a venit 
un american. Tu-
dela. Josh Tudela. 
Informa�ia că Gigi 
Mul�escu l-a văzut 
pe DVD, dar nu l-a 
luat pentru că joacă 
altceva decât are el 
nevoie la Ceahlăul, 
stârne�te zâmbete. 
Râsete va stârni Becali 
când îi va poci numele 
fostului coechipier al 
lui Beckham, posibil 
viitor al lui Nicoli�ă. 
Pe logica lui Becali, 
asta nu ar însemna 
oare că Bănel �i David 
sunt coechipieri prin 
alian�ă?! Să revenim 
la variante: Tudelea, 
Tudelică, Tridelea, pe 
ra�ionamentul Ouon-

doi, Twodelea, deci 
Tridelea etc.
În „�tefan cel Mare“ 
nu mai e loc de glume. 
Se introduce pedeapsa 
capitală. Un nou 
Regulament de Ordine 
Interioară, în care 
cine gre�e�te �i bea, 
fumează sau fuge de la 
antrenamente, plăte�te 
cu postul. Nu e rău. 
Plus proiectul de viitor 
cu Turcu, ministru la 
Dezvoltare. În rest, 
obi�nuitul ping-pong 
cu promisiuni pentru 
suporterii care î�i 
mi�că mecanic capul de 
la stânga la dreapta în 
a�teptarea unei înce-
tări a interminabilului 
schimb de replici.
În toată această forfotă 
internă, relatarea lui 
Sergiu Petre, care 
a dat mâna cu cel 
mai adevărat dintre 
extratere�tri, este 
prea serioasă. Messi, 
timid �i cu bun-sim�, 
mul�umindu-le, fie 
�i protocolar, unor 
oameni care �i-au 
sacrificat câteva 
secunde �i un click 
pentru a-l vota. Asta 
să fie diferen�a? La 
ei, banii sunt direct 
propor�ionali cu de-
cen�a �i bunul-sim�, 
iar la noi e o rela�ie 
de invers propor�io-
nalitate. Posibil. 

NOI ȘI 
EXTRATEREȘTRII

Dan 
FILOTI

dan.filoti
@prosport.ro

CORNER
OPINIE

„MULȚUMESC,  
JOC ȘI PENTRU VOI!“

PREMIAT        CEL MAI BUN FOTBALIST DIN LUME LE-A TRANSMIS IERI UN MESAJ CITITORILOR PROSPORT

∞Sergiu PETRE
sergiu.petre@prosport.ro

După ce a primit Balonul 
de Aur, FIFA World Player și 
premii din partea L’Equipe, 
Gazzetta dello Sport și 
Marca, Lionel Messi ar pu-
tea câștiga fără probleme 
și premiul de cel mai timid 
fotbalist al lumii. A dove-
dit asta luni, când a primit 
premiul pentru cel mai bun 
fotbalist al lumii în viziu-
nea cititorilor ProSport. 

La 22 de ani, Messi e obiș-
nuit cu premiile, a câștigat 

cam tot ce era de câștigat, 
mai puțin Cupa Mondială, 
însă finalul lui 2009 și începu-
tul lui 2010 au fost ieșite din 
comun și pentru un fotbalist 
care joacă titular la Barcelona 
de la 18 ani. 

Rar a existat, dacă a exis-
tat vreodată, un fotbalist 
care să domine topurile unui 
final de an așa cum a făcut-o 

argentinianul în 2009, însă 
Messi pare că digeră succe-
sul cât se poate de sănătos.

Pentru ca Messi să pri-
mească trofeul din partea ci-
titorilor ProSport, Barcelona 
a aranjat ca întâlnirea să aibă 
loc la baza sportivă din Sant 
Joan Despi, acolo unde echi-
pa s-a antrenat luni după vic-
toria cu Tenerife. Cu 56,22% 
din voturile cititorilor, Lionel 
Messi e cel mai clar câștigă-
tor al premiilor ProSport din 
2009. „A primit cam 20 de 
trofee în ultima lună, a tre-
buit să facem o procedură 
standard pentru a putea face 
față“, explică zâmbind Chemi 
Teres, unul dintre ofițerii de 
presă ai Barcelonei.

Pe gazonul de antrenament 
al Barcei, argentinianul calcă 
timid, așa cum nu o face pe te-
ren în timpul meciului. Mic, cu 
privirea mai mereu plecată, nu 
pare o prezență impunătoa-
re. „Le mulțumesc celor care 
m-au ales. E un premiu im-

portant pentru că presupune 
că sunt apreciat în România“, 
spune argentinianul, după care 
explică: „Știu că la Barcelona 
jucăm nu doar pentru fanii din 
stadion sau din Spania, ci și 
pentru cei care sunt alături de 
noi din alte țări. E unul dintre 
lucrurile care ne motivează 
enorm“.

„NU E VORBA DE MINE“
Principala caracteristică a 

școlii de fotbal a Barcelonei e 
educația, și nu neapărat cea 
sportivă. „Noi îi învățăm de mici 
în primul rând cum să fie buni 
ca persoane, să distingă răul de 
bine“, explica de curând, într-un 
interviu ProSport, Jose Ramon 

Alesanco, cel 

care se ocupă de juniorii 
și tineretul clubului ca-
talan. 

Messi e una dintre 
reușite. După „n“ pre-
mii primite pentru ce 
a făcut în 2009, spune 
că-i e greu să explice 
cum e să fii cel mai bun 
din lume și își îndreaptă dis-
cursul către cei care ies cu el 
pe teren la fiecare meci al Bar-
celonei. „Nu e vorba de mine 
neapărat. Eu le mulțumesc 
colegilor mei, m-au ajutat să 
cresc și sper să cresc în con-
tinuare. Asta e cel mai impor-
tant, să cresc“, spune piticul 
care a crescut în cinci ani la 
prima echipă a Barcelonei cât 
n-au crescut alții într-o viață. ¢

Le mulțu-
mesc celor 
care m-au 
ales. E un 
premiu 
important 
pentru că 
presupune 
că sunt 
apreciat în 
România
Lionel Messi,
atacant 
Barcelona 

Anul trecut, trofeul pentru „Cel mai bun fotbalist din lume“ 
a mers la Cristiano Ronaldo, care l-a devansat cu aproape 
14 procente pe Lionel Messi. „Vă îmbrățișez! Multe 

mulțumiri pentru premiu, sunt bucuros că l-am 
primit“, a fost mesajul vedetei de la Man-
chester United, transferat între timp la Real 

Madrid. Ronaldo nu a uitat nici de românul 
care l-a ajutat în carieră, el mulțumindu-i lui 
Loți Bölöni, care l-a promovat, pe când avea 16 

ani, la echipa mare a lui Sporting Lisabona.

ÎN 2009, DEVANSAT DE 
CRISTIANO RONALDO

CLAUZA SA 
de reziliere 
este de 300 
de milioane 
de euro

ARE CONTRACT 
până în 2016 
cu Barcelona, 
contractul său 
fiind de 11 
milioane de 
euro pe sezon

LA 11 ANI a fost diagnos-

ticat cu o deficien�ă a 

hormonului de cre�tere. 

Barcelona s-a oferit să 

achite tratamentul de 900 

de dolari lunar, cu condi�ia 

ca jucătorul să se mute 

împreună cu tatăl său în 

Spania

    SE TRAGE 
dintr-o familie 

de imigran�i 

italieni care a ajuns 

în Argentina în 1883. 

Lionel s-a născut 
la Rosario, pe 
24 iunie 1987

MESSI �I-A FĂCUT DEBUTUL 

la echipa mare a Barcelonei 

la vârsta de 16 ani �i 145 de 

zile, la un amical cu Porto 

(noiembrie 2003)

ADIDAS �i 
Nike s-au 
bătut pentru 
imaginea sa. 
A câ�tigat 
Adidas

LA ÎNCEPUTUL 
anului trecut 
a marcat golul 
5.000 pentru 
Barcelona în 
prima divizie

A ÎNCEPUT să 
joace fotbal la 
numai cinci ani, 
la Grandoli, un 
club antrenat de 
tatăl său, Jorge

10 LUCRURI DESPRE 
LIONEL MESSI

∞Sergiu PETRE
sergiu.petre@prosport.ro

Pe teren, la televizor și în 
ziare, cea mai pasionantă 
dispută a sportului ajunge 
într-un final să hrănească 
două părți despre care se 
crede că se urăsc. În reali-
tate, Barça fără Madrid și-
ar pierde din farmec, așa 
cum și madrilenii ar juca 

pentru mult mai puțin dacă 
n-ar exista rivala catalană. 

Barcelona e cel mai bun lucru 
care i s-a întâmplat lui Real 

Madrid. Reciproca e la fel de va-
labilă. E nevoie de câteva ore în 
Barcelona sau în Madrid ca să-ți 
dai seama că El Clasico durează 
365 de zile și 365 de nopți pe an, 
să vezi cum împreună își anulea-
ză imperfecțiunile și țin o lume 

cu ochii pe un dialog continuu pe 
care puțini străini îl înțeleg în în-
tregime. 

Azi, acum, Barcelona are 
avantajul pe care nu-l avea înainte 
de venirea lui Guardiola. Avantajul 
pe care Real îl avea acum doi ani, 
când lua al doilea titlu consecutiv, 
pe care Barcelona îl avea pe vre-
mea lui Rijkaard și Ronaldinho, 
pe care Madridul îl avea pe vre-
mea galacticilor, într-o continuă  

schimbare de poziții de forță care 
durează de mai bine de un secol.

„MAI SUNT LUNI BUNE
PÂNĂ LA MECIUL 
CU REAL“

Barcelona a învins duminică la 
Tenerife cu 5-0, după ce, în prime-
le două meciuri ale anului, aduna-
se o remiză și o înfrângere. La Ciu-
tat Esportiva Joan Gamper, baza 
de antrenament a Barcelonei, 
revenirea echipei a dat din nou 
glas jurnaliștilor care se ocupă de 
Barça și care, în mare parte, sunt 
și suporteri declarați ai echipei. 
Se vorbește de hatrick-ul lui Mes-
si, de pasele de gol ale lui Bojan și 
revenirea la formă maximă a lui 
Iniesta. 

RĂUL NECESAR
REPORTAJ / RIVALITATEA SINCERĂ DINTRE BARCELONA ȘI REAL ATINGE O INTENSITATE GREU DE IMAGINAT    

6
4
%

VOINA TADICI
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EXCELEN�Ă

PREMIILE 
PROSPORT 
2009
ANTRENORUL ANULUI
Dan Petrescu 55,49%
Mircea Lucescu 25,53%
Mihai Covaliu   6,05%
Mihai Stoichiță   3,11%
Radu Voina     2,07%
Marius Lăcătuș   1,88%
Laszlo Bölöni   1,85%
Ioan Ovidiu Sabău 1,63%
Răzvan Lucescu 1,37%
Nicușor Pascu 1,01%

SPORTIVUL ANULUI
Lucian Bute 51,05%
Marian Drăgulescu 32,83%
Sorana Cîrstea   6,07%
Rareș Dumitrescu   3,64%

Constantin Popovici   2,26%
Ion Oncescu   1,92%
Ana Porgras   0,84%
Camelia Potec   0,78%
Flavius Koczi   0,34%

Nicoleta Grasu   0,27%

STRANIERUL ANULUI
Răzvan Raț 35,43%
Cristi Chivu 27,08%
Mirel Rădoi 11,82%
Adrian Mutu 11,79%
Tiberiu Ghioane 4,14%
Daniel Niculae 4,00%
Ciprian Marica 2,55%
Max Nicu 1,98%
Dorin Goian 0,60%
Paul Codrea 0,60%

Florin Costea 23,52%
Andrei Cristea 19,76%
Iulian Apostol 13,24%
George Galamaz 10,54%
Bănel Nicoliță   7,55%
Dacian Varga 6,01%
Cristian Tănase 5,89%
Gigel Bucur 5,28%
Ovidiu Herea 4,67%
Bogdan Stancu 3,54%

CEL MAI BUN FOTBALIST ROMÂN 
DIN LIGA I

Nicolae Dobrin 22,15%
Luminița Huțupan 20,25%
Nadia Comăneci 15,09%
Emeric Ienei 12,58%
Ivan Patzaichin 7,49%
Andrei Pavel 7,31%
Elisabeta Lipă 7,03%
Ilie Năstase 3,94%
Gabriela Szabo 2,54%
Anghel Iordănescu 1,61%

PREMIUL PENTRU ÎNTREAGA 
ACTIVITATE

Viorel Ferfelea 24,17%
Marius Alexe 17,20%
Paul Batin 15,43%
Alin Cordoș 11,75%
Mihai Răduță 7,89%
Laurențiu Diniță 7,68%
Takayuki Seto 4,95%
Eugeniu Cebotariu 4,56%
Sorin Gheju 3,89%
Răzvan Dâlbea 2,48%

CEL MAI BUN FOTBALIST DIN 
LIGA A II-A

Pantelis Kapetanos 34,48%
Wesley Lopes 17,28%
Pablo Brandan 16,80%
Ousmane N’Doye 12,77%
Robinson Zapata 7,34%
Giedrius Arlauskis 4,15%
Lacina Traore 3,70%
Artiom Karamian 2,58%
Mike Temwanjera 0,76%
Dayro Moreno 0,15%

CEL MAI BUN FOTBALIST STRĂIN DIN  
       LIGA I

Lionel Messi 56,22%
Cristiano Ronaldo 20,01%
Xavi Hernandez 4,83%
Zlatan Ibrahimovic 4,11%
Kaka 3,82%
Fernando Torres 3,40%
David Villa 2,42%
Cesc Fabregas 1,83%
Andres Iniesta 1,76%
John Terry 1,60%

CEL MAI BUN FOTBALIST DIN LUME

E LOGODIT 
cu Antonella 
Roccuzzo, o 
argentiniancă 
pe care o �tie 
din copilărie. Cei 
doi plănuiesc să 
se căsătorească 
la finalul anului 
2010

ÎN SEPTEMBRIE 
2005 a primit 
�i cetă�enia 
spaniolă

  PENTRU CEI CARE PRIVESC DE-AFARĂ ȘI LE ÎMPINGE PE AMBELE PĂRȚI CA SĂ-ȘI DUBLEZE EFORTURILE ZILNICE
Dar subiectul principal ră-

mâne Real Marid și „campania 
de presă dusă împotriva Bar-
celonei de ziarele din Madrid“. 
„Sigur că suntem în criză. Locul 
întâi în La Liga, optimi în Cham-
pions și neeliminați din Cupă de 
Alcorcon (n.r. – echipa de Liga a 
3-a care a eliminat-o pe Real Ma-
drid)“, spune cu o ironie superi-
oară unul dintre ziariști. 

Urmează conferința de pre-
să cu Andres Iniesta. Sunt 50 
de ziariști prezenți, asta după 
un meci cu Tenerife. Se reiau su-
biectele de-afară. Messi? „Face 
lucruri diferite, de-asta e cel mai 
bun din lume“. Bojan? „Sunt si-
gur că se bucură și pentru pase 
cum s-ar bucura pentru goluri“. 

Timp de 30 de minute, Iniesta 
face analiza startului de an. 

Și vine, inevitabil, Real Ma-
drid. Obișnuit cu frecușurile zil-
nice pe tema marii rivale, până 
și jucătorul rămâne surprins de 
insistența cu care Real își face 
loc în discuție: „Dacă returul cu 
ei o să fie decisiv pentru titlu?! 
Hombre, mai sunt luni bune până 
la meciul de pe «Bernabeu». În 
plus, noi chiar nu jucăm singuri 
cu Real în campionat“.

 „DEPINDE DE CE
PARTE EȘTI“ 

Într-un final, mușcă momeala 
la o întrebare pusă de un ziarist 
de la Marca, una dintre publica-
țiile acuzate că ar duce campa-

nia anti-Barcelona. „E normal să 
fim detestați de alții după ce am 
câștigat anul trecut. Așa ar sta 
lucrurile indiferent de echipă. Câ-
teodată ești de partea celor care 
privesc cu invidie, în alte ocazii 
ești de partea celor care sunt pri-
viți. Depinde de ce parte ești. Noi 
suntem fericiți de poziția în care 
ne aflăm și sperăm să rămânem 
aici“, explică Iniesta. 

E momentul de maximă sa-
tisfacție pentru cei prezenți. Au 
trecut luni de la meciul direct 
cu Real Madrid și mai sunt luni 
până la retur, dar subiectul ră-
mâne obligatoriu pe ordinea de 
zi, oferindu-le celor implicați un 
motiv în plus de a-și face treaba 
cât mai bine. ¢

SITE-UL BARCELONEI: 
„PREMIU NOU PENTRU MESSI“
Site-ul oficial al lui FC Barcelona a notat 
luni că decarul argentinian a primit un 
premiu pentru performanțele din 2009. 
„Leo Messi a fost premiat astăzi de cel 
mai important ziar de sport din România, 
ProSport, în urma voturilor exprimate de 
cititorii publicației. Messi a obținut 56% 
din voturi și s-a clasat pe primul loc într-o 
listă de jucători selectați de ziar. Printre 
finaliști s-au numărat și Xavi, Ibrahimovic 
sau Iniesta“, a scris fcbarcelona.cat.

Foto: AFP

Foto: EPA



 04 Miercuri 13 ianuarie 2010

www.prosport.ro

STEAUA

Nu mai ai cu cine să 
ie�i, fată! S-a dus �i 
fotbalu’ de suflet. Am 
fost cu Steaua până la 
moarte, când le-a tă-
iat juma din contracte.
Ce vremuri… Stăteam 
la tribuna nord �i 
cântam: „Ce drog 
ciudat, ce drog ciudat 
/ E�ti ro�-albastru 
fermecat“… Acu’, la 
ce să mai deschid 
gura? Dacă mai pică o 
primă de joc, o primă de 
obiectiv, ă�tia pun mână 
de la mână să-�i ia o 
minge, că pe-aia veche 
le-a călcat-o tramvaiu’ 
după ce-a tras Dayro 
peste poartă. A ajuns 
Bănel (nume fatidic) să 
se bucure când îi vine 
pachet de la Făurei. 
L-am divinizat pe Gigi 
când avea miliardu’ 
grămadă. Zicea c-o 
să fie iară�i bine. Am 
douăj’ trei de ani – 
vârsta critică –, nu 
mai pot să a�tept.
Mă gândesc serios la un 
transfer în străinătate. 

Trăgea Ple�an de mine 
să mă duc la arabi. I-am 
�i zis: „Decât să plec cu 
un mijloca� de o sută 
de mii, mai bine stau în 
Colentina cu un jucător 
de Go.“. Păi, arabii 
ăia, fată, nici nu �tiu 
ce-i suta de mii. De 
la un milion în jos e 
ca �i cum ai măsura 
Autostrada Soarelui 
cu centimetrul de cro-
itorie. Zece mii e-un 
bax de apă plată. Ca 
să-�i faci idee, �tii cât 
e o cămilă la ei? Doi 
ple�ani.
Mă uit în portofel – 
n-am o mie de euro. La 
talentu’ �i rezisten�a 
mea la efort! La ce mar-
caj om la om �tiu io să 
fac! La ce explozie am 
în atac! Io, care de juni-
oară evoluez la seniori! 
�i �tii cum schimbam 
antrenorii… M-am ho-
tărât, fată, mă duc să 
dau o probă de joc. La 
cât de disperată sunt, 
a� da-o �i la Sheriff 
Tiraspol.

ADIO, GIGI!

JURNAL DE 
MAJORETĂ
Lelia  MUNTEANU

OPINIE

NEGOCIERI

BRAȘOVUL ÎL VREA DOAR 
ÎMPRUMUTAT PE DAYRO 
După ce Gigi Becali l-a propus pe Dayro 
Moreno Brașovului, președintele grupării de 
sub Tâmpa a declarat că mijlocașul colum-
bian poate ajunge sub comanda lui Viorel 
Moldovan doar dacă se îndeplinesc anumite 
condiții. „Nu s-a pus problema unui schimb 
între Rui Duarte și Dayro. Eu sper ca Dayro să 
ajungă la noi, dar mai întâi e important ce își 
dorește și jucătorul. Asta contează cel mai 
mult”, a declarat Dinu Gheorghe.

RATARE

GHIONEA NU MAI PLEACĂ 
ÎN AZERBAIDJAN
Deși și-a luat hârtie oficială de 100.000 de 
euro pentru un transfer definitiv, Ghionea 
(foto) are șanse mari să rămână la Steaua. 
Inter Baku, formația care l-a dorit pe căpita-
nul roș-albaștrilor, nu este dispusă să achite 
nicio sumă de bani către clubul din Ghencea. 
În aceste condiții, dacă nici oferta din Turcia 
de la Genclerbirligi nu se va concretiza, el va 
pleca în cantonament cu Steaua și cel mai 
probabil nu va mai fi lăsat să plece.

INTERVIU / JOSH TUDELA, AMERICANUL VENIT ÎN PROBE, SPERĂ SĂ OFICIALIZEZE LEGĂTURA CU ROȘ-ALBAȘTRII

„AM VENIT SĂ RĂMÂN!”

Mijlocașul american, fost coleg cu David Beckham în 
SUA, n-a mai jucat într-un meci oficial de �apte luni!
∞Nicu BĂDESCU

nicu.badescu@prosport.ro

Noutatea din lotul Stelei, 
Josh Tudela, pare hotărât 
să-l convingă pe Stoichiță 
că merită să pună umărul 
la aducerea titlului cu 
numărul 24 în Ghencea. 
Tudela a disputat ultimul 
său meci oficial tocmai 
pe 13 iunie 2009, când 
echipa sa, LA Galaxy, a 
pierdut cu 2-0 în fa�a 
forma�iei Real Salt Lake!

∞Joshua, cu ce gânduri vii la 
Steaua?
§E bine să fiu în România, să 
mă pot antrena cu o asemenea 
echipă. Sunt foarte entuzias-
mat și de aceea sper să rămân 
mai mult timp aici.

∞Știi ceva despre campiona-
tul nostru?
§Cunosc câteva echipe din 
România, prietenul meu (n.r. 
- impresarul) mi-a spus câte 
ceva despre ele și tot el mă va 
informa în continuare.

∞Ai jucat cu Toja în America, 
ai apucat să vorbești cu el?
§Îl știu pe Toja de când evolua 
în Statele Unite, am fost adver-
sari. Nu am vorbit cu el încă, 
dar o voi face. Este un tip de 
treabă și cred că mă va ajuta 
enorm. 

∞O ultimă întrebare: pe Gigi 
Becali, patronul, îl știi?
§Mi s-au povestit câteva lu-
cruri despre el, dar nu prea 
multe. Nu auzisem de el. Acum 
am aflat că e o persoană bună. 

Ceea ce vreau să îi transmit e 
că îi mulțumesc pentru încre-
derea acordată, la fel și antre-
norului Stoichiță. O să le arăt 
că n-au de ce să regrete. ¢

Americanul va merge 
cu echipa în Antalya și 
dacă într-o săptămâ-
nă nu arată că e bun, 
atunci pa

Gigi Becali, 
finanțator 
Steaua

A FOST 
REFUZAT DE 
CEAHLĂUL!

∞A fost propus, 
tot pe dvd-uri, și 
Ceahlăului. Mul-
țescu l-a refuzat, 
spunând că nu e 
jucătorul pe care 
îl căuta 

∞Are o școală 
de fotbal în Sta-
tele Unite, care îi 
poartă numele

∞La LA Galaxy, 
cel mai bine se 
înțelegea cu 
Beckham și cu 
Donovan. „Cred 
că și pentru că 
intram des în 
combinații cu ei 
pe teren”, spune 
Tudela

∞În SUA a fost 
supranumit 
„Pelé din Evans-
ville”. Explicația 
sa: „Probabil am 
făcut magie pe 
teren”

 ∞Jucătorul 
său favorit este 
Romario, pe care 
l-a văzut la CM 
din 1994

∞Nu se joacă 
FIFA manager 
pentru că, spune 
el, „cred că sunt 
subevaluat în 
acel joc”

∞Daniel VLAD
daniel.vlad@prosport.ro

Ușor a�ipit, dată fiind pe-
rioada intercompetiționa-
lă, conflictul dintre fanii 
Stelei și patronul echipei, 
Gigi Becali, nu s-a termi-
nat încă. 

Ieri, prin intermediul site-
ului oficial, membrii Asociației 
Independente a Suporterilor 
Steliști au anunțat că au câști-
gat o bătălie cu staff-ul clubului. 
„Se poate! Dacă de vorbă bună 
(sau chiar de „teama“ înjurătu-
rilor), Becali nu se învață minte, 
poate autoritățile din România îl 
vor învăța că fenomenul sportiv 
presupune respectarea regu-

Cu ajutorul organelor statului, suporterii i-au dat prima lovitură lui patronului din Ghencea

AU CÂȘTIGAT O BĂTĂLIE CU GIGI
lilor”. Acesta este pasajul prin 
care fanii își clamează victoria. 
Dar ce s-a întâmplat?

AU EXPUS PUBLIC
CNP-URILE

Amenda pe care clubul din 
Ghencea o va încasa a fost de-
cisă de ANSPDCP, adică Autori-
tatea Națională pentru Supra-
vegherea și Protecția Datelor cu 

Caracter Personal. Fanii au făcut 
o adresă la acest organ pentru a 
reclama faptul că pe site-ul prin 
care Steaua comercializa bilete-
le, datele cumpărătorilor, adică 
CNP-urile, erau făcute publice. 
Legea interzice acest lucru. 

Pe lângă amenda aferentă, 
site-ul fcsbticketing.com a fost 
închis până la rezolvarea acestei 
probleme. ¢

DECIZIE 
Gigi Becali 
i-a interzis 
pe stadion și 
pe membrii 
Asociației 
Indepen-
dente a 
Suporerilor 
Steliști 

mii de 
suporteri 
interzi�i
are Steaua în 
momentul 
de fa�ă
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Steaua rămâne cu Jelev, 
deocamdată, în dreptul 
achizițiilor. Bulgarul Io-
vov (foto), despre care 
se spunea că vine sigur, 
pare mai degrabă tentat 
să refuze oferta. 

Problemele legate de 
Iovov sunt reprezentate de 
o clauză strecurată de Gigi 
Becali. Chiar dacă Steaua i-a 
propus un contract pe un an 
și jumătate, Becali vrea ca la 
fiecare șase luni salariul lui 
Iovov să fie renegociat sau 
reziliat unilateral. Ceea ce, 
bineînțeles, nu-i convine bul-
garului. „Păi eu ce fac dacă 
peste șase luni nu mă mai 
vreți? Cine mă ia la vârsta 
asta? Semnez ori pe un an și 
jumătate ori deloc”, a contrat 
Iovov. Atacantul bulgar s-a 
prezentat ieri în cantonamen-
tul echipei sale, Levski, semn 
că nu mai are de gând să vină 
la Steaua. 

Modelul de contract pe 
care Steaua îl are cu Kapeta-
nos, de renegociere la fiecare 
șase luni, dorește a fi imple-
mentat de patron la fiecare 
achiziție de aici înainte. Cum 
cu Iovov sunt șanse minime 
de a se mai perfecta ceva, în 
actualitate a intrat din nou 
Bogdan Mara. Atacantul ar 
putea accepta noile condiții 
oferite de Becali.   ¢

∞Florin MARIAN
florin.marian@prosport.ro

∞Bogdan STERIOPOL
bogdan.steriopol@prosport.ro

Gigi Becali a arun-
cat bomba acum două 
zile, spunând că are ofertă 
de două milioane de dolari 
pentru Pantelis Kapetanos. 
„O să vedeți voi că o să-l 
dau, dacă se adeverește. 
Iar dacă nu, o să-i zic lui 
Kapetanos că am glumit cu 
voi, ca să nu se supere”, a 
precizat finanțatorul. 

Posibila plecare a lui Kapeta-
nos e văzută în Ghencea ca 

un dezastru. „Dacă îl dă patro-
nul, e jale. Cum mai luăm cam-
pionatul? El e omul de gol. Spe-
răm doar ca toată povestea să 
fie doar o vrăjeală ieftină”, spun 
steliștii. Oricum, cel care a blocat 
orice transfer al lui Kapetanos în 
această iarnă e chiar antrenorul 
Mihai Stoichiță. Acesta îl consi-
deră pe grec cel mai bun vârf din 
Liga I. „E vital pentru noi, dacă 
vrem să luăm campionatul”, obiș-
nuiește să declare tehnicianul. 

UN MILION DE DOLARI
PENTRU GREC

În ultima vreme s-au tot făcut 
speculații pe seama despărțirii 
de Kapetanos. Cu siguranță, el 
nu va pleca din Ghencea până 
la vară, când are renegociere de 
contract. E drept că salariul său 
imens, de 340.000 de euro pe 
an, îl determină pe Becali să îl 
vândă, mai ales că l-a luat gra-
tis pe jucător. Deci, profitul ar 
fi imens. Iar dacă, într-adevăr, 
Kapetanos ar avea ofertă să ple-
ce, atunci aceasta nu ar putea 
fi decât din țările arabe, pentru 
că se vorbește că cei care îl vor 
i-ar oferi și un salariu imens, de 
aproape un milion de dolari pe 
an! Iar așa ceva se dă doar unde 
curge mult petrol.  ¢

CĂUTAT / CEL MAI 
PROLIFIC ATACANT AL 

STELEI DIN ULTIMELE DOUĂ 
SEZOANE E OFERTAT DIN 

ȚĂRILE ARABEKAPETANOS,  
BLOCAT DE STOICHIȚĂ
Chiar dacă Becali ar vrea să-l dea, antrenorul stelist nu-l lasă să 
plece, deoarece îl consideră vital pentru câștigarea titlului

REFUZ / DEȘI STOICHIȚĂ ÎNCĂ ÎL MAI 
AȘTEAPTĂ, BULGARUL S-A PREZENTAT IERI 
ÎN CANTONAMENTUL LUI LEVSKI

HRISTO IOVOV  
NU ACCEPTĂ  
CLAUZA LUI GIGI

DACĂ PLEACĂ GRECUL, VINE POUGA?
În același timp, Gigi Becali a făcut o afirmație interesantă 
în urmă câteva zile. Și anume că are deja un înlocuitor 
pentru Kapetanos. „Unul mai bun ca el, mai puternic”, a 
spus latifundiarul. Dacă blufează Gigi, rămâne de văzut, 
dar ProSport a aflat că steliștii s-au interesat de atacantul 
camerunez Christian Pouga. Acesta are profilul lui Kape-
tanos. E înalt de 1,93 m și foarte bun la jocul aerian, dar și 
foarte oportunist în fața porții. Joacă la Leixoes, echipă ce 
l-a împrumutat de curând pe Didi de la CFR Cluj. Pouga e 
împrumutat la Leixoes de către Sevilla!

ÎNLOCUITOR
Poate îl vrea 
Steaua, dar 
noi nu îl dăm, 
pentru că 
avem nevoie 
de el să ne 
salveze de la 
retrogradare
Mario Branco, 
director sportiv 
Leixoes 

Nu mai fac 
contracte pe 
4, 5, 6 ani, 
s-a terminat! 
Fac pe 6 luni 
și vedem 
dacă re-
spectivul are 
valoare de 
Steaua
Gigi Becali, 
finanțator 
Steaua

�ti�i ceva? 
V-am min�it 
că are ofertă 
Kapetanos. 
Oricum nu-l 
lăsam să 
plece, pentru 
că e mai 
important 
să iau titlul 
decât două 
milioane de 
dolari
Gigi Becali, 
finanțator 
Steaua

Iovov vrea 
un contract 
pe un an și 
jumătate. 
Eu nu fac 
așa ceva. 
Dacă vrea 
6 luni, bine, 
dacă nu, la 
revedere!
Gigi Becali, 
finanțator 
Steaua

PE LOC Kapetanos rămâne la 
Steaua pentru a ajuta echipa să 

câștige titlul cu nr. 24

Al Wahda 
(Arabia 
Saudită) 
este echi-
pa despre 
care Becali 
susținea 
că i-ar 
da două 
milioane 
de dolari 
pe Kapeta-
nos. Arabii 
l-au vrut și 
pe Marius 
Niculae  

Fo
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În Ghencea vor supraviețui doar jumătate din cele 12 grupe de 
juniori, adică pu�in peste numărul necesar pentru păstrarea licenței
∞Bogdan STERIOPOL

bogdan.steriopol@prosport.ro

∞Nicu BĂDESCU
nicu.badescu@prosport.ro

Criza financiară a lovit 
serios clubul din Ghen-
cea. Inaugurată la fina-
lul lui 2008, Academia 
de Fotbal a roș-albaștri-
lor a intrat în restruc-
turare. Președintele 
Argăseală a convocat 
în urmă cu două zile o 
ședință cu tehnicienii 
de la școala de fotbal, 
cărora le-a comunicat 
că trebuie să-și caute 
de lucru în altă parte.

De la înființare și până în 
acest moment, patronul 

Becali a anunțat că a inves-
tit peste un milion de euro 
în sectorul juvenil. Din cauza 
lipsei lichidităților, latifundia-
rul a decis să renunțe la Aca-
demie și l-a împuternicit pe 
Argăseală să se ocupe perso-
nal de această problemă.

„ARGĂSEALĂ 
A ZIS CĂ VREA SĂ 
FACĂ ECONOMII”

Într-un discurs fulger, ce 
nu a durat mai mult de zece 
minute, Argăseală i-a anun-
țat pe șefii de la copii și ju-
niori că zilele următoare vor 

CE ZICEAU 
STELIȘTII LA 
ÎNFIINȚAREA 
CENTRULUI

Imediat ce a fost înființată 
Academia, președintele Argă-
seală radia de optimism și spera 
ca aceasta să dea nume mari 
fotbalului românesc: „Este foarte 
important pentru noi să avem o 
astfel de școală la Steaua. Vrem 
să dăm fotbalului românesc 
câteva nume mari. Am luat 
modelul celor de la Lyon, pentru 
a înființa o școală cât mai bună”, 
a declarat oficialul stelist.

După inaugurarea centrului, 
fiind impresionat și de jocul 
Rusiei la Euro 2008, latifundi-
arul Becali (foto) anunța că va 
implementa în Ghencea mode-
lul folosit la acea vreme de Hi-
ddink, bazat pe strategia școlii 
de fotbal a câștigatoarei Cupei 
UEFA, Zenit Sankt Petersburg: 
„Am văzut echipa Rusiei și ce 
au făcut ei prin acea școală de 
fotbal de la Sankt-Petersburg. 
Ambiția mea este să fac 
o academie de fotbal asemănă-
toare, care în șase-șapte ani să 
furnizeze jucători. Voi furniza 
jucători doar pentru Steaua, nu 
și pentru națională”, declara la 
acea vreme Gigi Becali.

Conducătorul din Pipera a oferit 
mână liberă angajaților pentru a 
aduce cei mai buni tineri fotba-
liști din țară. Totalul investițiilor 
în acest centru se ridică, con-
form spuselor lui Becali, la peste 
un milion de euro. Printre acești 
tineri fotbaliști a fost adus și 
puștiul Florentin Matei, pe care 
patronul a plătit 75.000 de euro, 
deși el avea doar 15 ani, oferin-
du-i un salariu de aproximativ 
3.000 de euro pe lună.

ARGĂSEALĂ: „VREM 
SĂ DĂM FOTBALULUI 
ROMÂNESC CÂTEVA 
NUME MARI“

BECALI: „VOI FURNIZA 
JUCĂTORI DOAR 
PENTRU STEAUA, NU ȘI 
PENTRU NAȚIONALĂ”

BANI: S-A INVESTIT 
UN MILION DE EURO

avea o nouă discuție, în care va 
comunica și numele celor ce 
vor fi concediați. „Președinte-
le nu a zis mare lucru, doar că 
vrea să facă economii și că vor 
fi da�i afară mulți antrenori. A 
spus că zilele următoare va 
oferi și nume, momentan ne-a 
lăsat în ceață, ne-a pus doar 
să comunicăm cât timp avem 
disponibil pentru a antrena”, a 
declarat un participant la dis-
cuție. ProSport a aflat planul 
de criză al președintelui stelist: 
din 12 grupe de copii și juniori 
vor rămâne doar șase, iar din 
20 de antrenori, vor fi păstrați 
doar cinci. Supraviețuitorii 
vor trebui însă să se ocupe de 
mai mult de o grupă, ca până 
acum.

CINCI GRUPE SUNT 
NECESARE PENTRU 
LICEN�IERE

Măsurile luate de Becali ar 
fi fost și mai drastice, dacă nu 
ar fi intervenit problema licen-
ței: „Dacă era după Becali, ar fi 
desființat tot, însă clubul nu mai 
putea primi licența. Din acest 
motiv au păstrat șase, acum fi-
ind aproape de limita de cinci”, 
a dezvăluit o altă sursă din club. 
La capitolul concedieri vor intra 
preparatorii fizici și doctorii.

„Clubul va da afară și foarte 
mulți copii de la aceste centre, 
nu mai sunt bani! Patronul nu 
mai poate ține această Acade-
mie. Păcat, vor pleca mulți copii 
valoroși”, a punctat și o altă sur-
să din conducere. ¢

Părerea mea 
e că fiecare 
antrenor 
ar trebui 
să aibă o 
singură 
grupă. S-ar 
face o mare 
greșeală 
dacă s-ar 
amesteca!
Emeric Ienei, 
fost antrenor 
Steaua

Dacă 
Academia 
de Fotbal 
a Stelei va 
renunța la 
șase din cele 
12 grupe, 
înseamnă 
că va face 
grupe de 
elită
Ilie 
Dumitrescu, 
fost jucător 
Steaua

RESTRUCTURĂRI / 
ACADEMIA DE FOTBAL 
A ROȘ-ALBAȘTRILOR 
ESTE SFÂȘIATĂ DE 
CRIZA FINANCIARĂ

Pe vremuri, vremurile 
de aur ale comunismului 
�i ale fotbalului din 
„�tefan cel Mare“, exista 
o competi�ie. Se numea 
„Tânărul dinamovist” 
�i orice mic fotbalist 
care visa în alb �i ro�u 
î�i dorea să participe 
la ea, dacă nu chiar s-o 
câ�tige. Anii au trecut, 
comunismul a căzut, 
unii pretind că nu �i 
Securitatea, iar „Tânărul 
dinamovist”, varianta-
fotbal, s-a desfiin�at. 
Surpriză! Sunt semne 
că e pe cale să reapară. 
Competi�ia nu, dar 
măcar sintagma. �i vom 
avea parte de ditamai 
„tinerii dinamovi�ti”! 
To�i, unul �i unul. Cică 
ac�ionarii din „Groa-
pă“ se pregătesc să ia 
în custodie grupele de 
copii �i juniori de la 
Dinamo. Pe persoană 
fizică, vorba lui Costi 
Iacov, care a folosit 
termenii respectivi 
acuzându-l pe Mircea 
Sandu că a trecut FRF-
ul în ograda proprie. 
A�adar, „societatea” 
dinamovistă nu mai 
poate finan�a viitorul 
alb-ro�u, dar pleiada 
de ac�ionari, da! 
Probabil că onorabilul 
domn Badea le va oferi 
juniorilor know-how-ul. 
Plus că, o imprimantă, 

o tastatură, acolo, tot se 
vor găsi. Cristi Borcea 
va asigura vestimenta�ia. 
Nu, nu cea de joc, cea 
de protocol. La câte 
cravate, cămă�i �i 
sacouri alb-ro�ii are, nu 
vor fi probleme. Are �i 
în dungi, �i cu pică�ele, 
orice. Vasile Turcu le va 
pune în mână mistria 
�i canciocul. Trece ea 
criza �i să vezi cum vor 
înflori construc�iile! Va fi 
cerere mare de mână de 
lucru. Cum ar veni, a�a 
mândre�e de ac�ionari nu 
pot subven�iona grupele 
de copii �i juniori lao-
laltă. O vor face pe cont 
propriu. Care pe care. 
Până acum, proteja�ii lui 
Badea se duelau cu finii 
lui Borcea �i prefera�ii lui 
Turcu. De acum, gata, 
fiecare cu copiii lui! În 
acela�i timp cu reorga-
nizarea dinamovistă, 
Steaua anun�ă reduceri 
drastice în bugetul aca-
demiei de copii �i juniori. 
Povestea seamănă cu 
scena din „Crucea de 
piatră”. La final, ma-
rele Gheorghe Dinică 
apare înconjurat de 
droaia de copii proprii. 
Sim�ind cum vin ru�ii 
cu camioanele, celebrul 
actor î�i prive�te trist 
plozii �i pune verdictul: 
„Ce viitor vă a�teaptă, 
băăă!”.

TINERII 
DINAMOVIȘTI

Daniel 
NANU

daniel.nanu
@prosport.ro

LA 
VINCLU

OPINIE

GEST

JURCĂ SE ÎNTOARCE ÎN REGIE

După discuția din urmă cu două zile cu 
președintele Argăseală, Cornel Jurcă 
(foto, în dreapta) a luat deja legătura cu 
Vasile Șiman pentru a se întoarce la Sportul 
Studențesc. Jurcă a fost transferat în 
Ghencea odată cu inaugurarea Academiei 
de Fotbal și ocupa postul de coordonator al 
antrenorilor de la centrul de copii și juniori. 
Reputatul tehnician de copii și juniori este 
recunoscut în lumea fotbalului pentru că a 
descoperit talente precum Dacian Varga, 
Mazilu, Gigel Bucur ori Costin Lazăr. 

GHINION 
Mulți 
dintre 
tinerii 
steliști vor 
fi nevoiți 
să-și 
urmeze 
visul 
la alte 
cluburi

Foto: Răzvan 
LUPICĂ

Foto: Alexandru HOJDA
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DINAMO
REORGANIZARE / AC�IONARII AU GĂSIT SOLU�IA IE�IRII DIN CRIZĂ: REVITALIZAREA SECTORULUI JUVENIL

MODELUL AJAX
Noul Centru de copii și juniori de la Dinamo va funcționa în cadrul unei societăți cu organizare  
independentă de clubul mamă, fiecare ac�ionar urmând a prelua una sau mai multe grupe
∞Cătălin MUREȘANU

catalin.muresanu@prosport.ro

∞Mihai NEJNERU
mihai.nejneru@prosport.ro

∞Dragoș ENE
dragos.ene@prosport.ro

Dinamo, clubul care a for-
mat cei mai mulți juniori 
dintre granzii fotbalului 
românesc, își îndreaptă 
din nou atenția către pro-
pria pepinieră. 

Schimbarea se dorește una 
fundamentală, iar reorga-

nizarea vizează toate nivelurile 

posibile. Noua academie de 
fotbal a clubului va avea o or-
ganizare proprie, urmând să fie 
o societate ce va face parte din 
club, dar cu o gestiune, statut și 
registru contabil separate.

VA CONDUCE 
TURCU PROIECTUL?

 Noua societate va avea 
sponsori proprii, urmând să 
aibă o finanțare independentă 
de FC Dinamo, pe lângă aportul 
sponsorilor, banii urmând să fie 
virați de către acționari după un 
principiu simplu. Astfel, șefii vor 
acoperi cheltuielile la grupele 
de copii, fiecare urmând să răs-
pundă de câte echipe de juniori 

va dori. Conform estimărilor, 
cheltuielile anuale pentru grupa 
de juniori se cifrează la 35-40 
de mii de euro anual. Noua soci-
etate va avea un șef din rândul 
acționariatului, conform unor 
surse ProSport, acesta ar putea 
fi Vasile Turcu. 

SISTEM DE JOC 
FLEXIBIL

La nivel tehnic, șeful cen-
trului va fi Ion Moldovan, care 
va avea grijă să implementeze 
la club un sistem piramidal, 
copiat după regulile existente 
la Academia Ajax. Astfel, se-
cundul de la prima echipă va fi 
antrenorul principal la „satelit”, 

iar secundul de la Dinamo II va 
fi șeful antrenorilor de la grupe-
le de copii. „Vrem ca un fundaș 
stânga promițător, în vârstă de 
14-16  ani, să aibă același an-
trenor de la acea vârstă, până 
când ajunge la echipa mare, iar 
toate echipele clubului vor juca 
în exact același sistem de joc 
ca la prima formație”, explică 
unul dintre tehnicienii ce se vor 
ocupa de acest proiect. Totoda-
tă, s-a stabilit ca absolut toate 
echipele clubului să folosească 
pentru început formula cu patru 
funda�i. Ion Moldovan a explicat: 
„Linia de fund e clară, de aici în 
sus copiii urmând să înve�e toa-
te sistemele de joc“. ¢

Academia de fotbal a roș-albilor va avea o bază de 
pregătire separată, șefii căutând soluții în acest 
sens. Indiferent de poziționarea locației în care 
va funcționa pepiniera dinamovistă, acolo vor 
fi mutate pe lângă toate terenurile de antrena-
ment, hotelul unde vor fi cazați juniorii și sediul 
noii societăți. Noua bază sportivă urmează să se 
aleagă dintre două locații cunoscute în acest mo-
ment doar de către acționari, conform surselor 
ProSport, una dintre ele fiind fosta bază Voința. 

Schimbarea de strategie financiară a clubului, 
care va încerca să își creeze o producție proprie 
de jucători, care apoi să fie folosiți atât pentru 
prima echipă, dar și pentru export, l-a atras și pe 
Dragoș Săvulescu. Acesta și-a anunțat intenția 
de a participa la acest proiect în dublă calitate. 
Pe lângă suportarea cheltuielilor a grupelor de 
copii ce îi vor fi repartizate, acționarul va asigura 
și suportul juridic al noii societăți, omul de afa-
ceri având o pregătire juridică de specialitate.  

SE CAUTĂ UN TEREN  
PENTRU BAZA DE PREGĂTIRE

SĂVULESCU SE VA OCUPA  
DE PARTEA JURIDICĂSITUAȚIE DEZASTRUOASĂ

În acest moment, situația Centrului de copii 
a clubului este dezastruoasă. Din cauza 
finanțării precare, performanțele la grupele 
de copii lipsesc cu desăvârșire, în premieră 
de la înființare, Dinamo necâștigând anul 
trecut niciun turneu final. Mai mult, din lip-
sa banilor, juniorii clubului nu au efectuat în 
această iarnă niciun turneu de pregătire, iar 
salariile antrenorilor și ale staff-ului sosesc 
de cele mai multe ori cu întârziere. 

CE E ACUM

Mai bine fo-
loseam banii 
pe care i-am 
dat pe unele 
transferuri 
ratate la 
Centrul 
de copii și 
juniori
Vasile Turcu, 
vicepreședin-
te CA al  
FC Dinamo

În cel mult 
trei ani vrem 
să rivalizăm 

cu Barcelona 
- la nivelul 
României, 
evident -, 

astfel încât 
echipa mare 

să aibă cinci-
șase jucători 

titulari din 
propria 

pepinieră
Ion  

Moldovan, 
șeful  

Centrului de 
copii și juniori 

AMINTIRE / DINAMO A AVUT CEA MAI 
EFICIENTĂ PEPINIERĂ DINTRE GRANZII LIGII I

Prin relansarea propriei 
pepiniere, Dinamo vrea 
să reînceapă producția de 
fotbaliști valoroși care să 
ajute în primă fază echi-
pa de seniori să își atingă 
obiectivele. 

Apoi, cei mai buni fotbaliști 
ar urma să fie direcționați către 
export, pentru a acoperi buge-
tul clubului. Așa s-a întâmplat în 
ultimii ani la Dinamo cu Ciprian 
Marica, Marius Niculae, Nicolae 
Mitea, Ștefan Radu sau Adrian 
Ropotan, toți aflați la un moment 
dat în circuitul echipei naționale. 

CUM SE VA ÎMPĂRȚI 
CÂȘTIGUL

Și în acest moment la prima 
echipă evoluează fotbaliști cres-
cuți de roș-albi precum Marius 
Alexe (foto, în ro�u) sau Dra-
goș Grigore, Cristi Pulhac, Liviu 
Ganea, sau Giorgian Păun. Ast-
fel, Academia de Fotbal Dinamo 
intenționează ca în trei ani să 
ajungă la cifra de cinci fotbaliști 
lansați anual în Liga I, cei mai 
buni dintre aceștia urmând să 
fie opriți la echipa din „Ștefan 
cel Mare”. Banii ce ar putea fi 
încasați prin cedarea acestora 
vor fi facturați pe noua societa-
te înființată și împărțiți de către 
acționari și sponsori în funcție 
de participarea pecuniară a fi-
ecăruia și de grupa din care va 
proveni jucătorul, fiecare echipă 
de juniori urmând să fie finan-
țată separat de către acționari, 
câte două-trei echipe de fiecare 
finanțator.     ¢

DE CE ÎȘI  
REVITALIZEAZĂ 
„CÂINII“  
ACADEMIA?

Sunt mân-
dru că am 
învățat să 
joc fotbal 
la Dinamo. 
M-a ajutat 
foarte mult 
profesio-
nal, dar 
și ca om. 
Practic 
m-am for-
mat aici, la 
Dinamo
Marius  
Alexe,  
atacant 
Dinamo

Foto: 
PROSPORT

Foto: Dan DU�Ă
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DINAMO
NUMIRE / FOSTUL PORTAR A INTRAT DE IERI ÎN PÂINE LA DINAMO, IAR CEL TÂRZIU MÂINE VA FI PREZENTAT OFICIAL

PRUNEA A ÎNCEPUT 
DEJA TREABA
Omul care s-a ocupat  de relațiile internaționale la FRF a fost instalat 
în funcția de manager sportiv �i a făcut cuno�tin�ă cu subordona�ii

∞Mihai NEJNERU
mihai.nejneru@prosport.ro

Returul de campionat 
2009-2010 pare să aducă 
nori negri pentru fotbaliș-
tii din „Ștefan cel Mare”. 
După ce întreg anul 2009 a 
adus mai multe scandaluri 
mondene decât realizări în 
curtea lui Dinamo, șefii par 
că s-au săturat și încep să-
și ia măsuri de prevedere. 

Astfel, Nicolae Badea și Cor-
nel Dinu s-au decis să schimbe 
Regulamentul de Ordine Interi-
oară chiar începând din această 
iarnă. O singură modificare au de 
gând să facă președintele CA și 
directorul tehnic, dar una deose-
bit de importantă: pentru prima 
oară, jucătorii lui Dinamo vor fi 
penalizați cu excluderea din echi-
pă pentru escapadele mondene. 

BĂTAIA DIN BAMBOO,
MOMENTUL DECISIV

Evenimentul care a umplut 
paharul a fost pățania lui Adrian 
Cristea din weekend, „Prințul” 
fiind din nou prezent pe prima pa-
gină a ziarelor după ce avansurile 
sale la adresa soției unui om de 
afaceri s-au încheiat cu o răfuială 
la toaleta clubului Bamboo. Mijlo-
cașul „câinilor” și companionul 
său, mijlocașul Vojvodinei Novi 
Sad, Alin Stoica, au ieșit șifonați 
din confruntarea cu bodyguarzii 
afaceristului. Așa că, în 2010, fot-
baliștii lui Cornel Țălnar vor trebui 
să se ferească mai atent de papa-
razzi, pentru că, dacă până acum 
o poză de prima pagină cu ei la 
club însemna doar amenințarea 
unei eventuale amenzi, acum le-
ar putea aduce excluderea din lot.  ¢

LIBER LA 
EXCLUDERILE 
DIN LOT!
De acum înainte, petrecă-
reții vor fi dați afară. Nico-
lae Badea și Cornel Dinu 
sunt artizanii modificării

∞Cătălin MUREȘANU
catalin.muresanu@prosport.ro 

∞Mihai NEJNERU 
mihai.nejneru@prosport.ro 

Momit insistent de Cristi 
Borcea cu o funcție în ca-
drul clubului, Florin Pru-
nea a acceptat în cele din 
urmă să revină la echipa 
care l-a format ca fotba-
list. Ieri, fostul director 
al departamentului relații 
internaționale din cadrul 
FRF a început treaba în 
birourile din „Ștefan cel 
Mare”. 

De ieri, Dinamo are un nou 
oficial. Este vorba de Flo-

rin Prunea, omul pe care Cristi 
Borcea și l-a dorit cu insistență 
în organigrama clubului. Discu-
țiile dintre acționar și omul care 

a apărat atât poarta „câinilor”, 
cât și pe cea a naționalei, du-
rează de mai multe luni, iar de 
ieri se poate spune că Prunea a 
acceptat propunerea bossului 
roș-albilor. Suspendat din func-
ția pe care o deținea la Casa 
Fotbalului în urma scandalului 
legat de mita în arbitraj în „ca-
zul Penescu”, fostul goalkeeper 
din „Groapă” a fost ieri la sediul 
clubului pentru a se obișnui cu 
noul loc de muncă și pentru 
a face cunoștință cu oamenii 
alături de care va lucra în viitor. 
A fost luat în primire de Petre 
Buduru și se pare că funcția lui 
Prunea va fi cea de manager 
sportiv. 

SE VA OCUPA
ȘI DE RELAȚIILE
INTERNAȚIONALE

El va lucra direct cu Cristi 
Borcea, iar după ce i se va ridi-

ca interdicția de a părăsi țara, 
va avea în atribuții și departa-
mentul de relații internaționa-
le. Contactat ieri de ProSport, 
noul oficial al „câinilor” a recu-
noscut că a fost la sediul clubu-
lui, dar nu a vrut să comenteze 
mai mult: „Am trecut pe acolo, 

e adevărat, dar o să știm mai 
multe zilele viitoare. Încă nu 
e nimic sigur, nu am semnat 
niciun contract!”. Astăzi, Cris-
ti Borcea se va întoarce din 
vacanță, iar mâine cel târziu, 
Florin Prunea va fi prezentat 
oficial.  ¢

ÎI LASĂ CRISTI BORCEA FUNCȚIA 
DE PRE�EDINTE LUI PRUNEA?
Motivul pentru care fostul portar nu dorește să 
comenteze despre instalarea sa în funcția ad-
ministrativă la club este simplu: a fost cerința 
lui Cristi Borcea. De aceea, atribuțiile pe care 
le va avea Prunea la Dinamo nu sunt cunoscute 
în acest moment, dar secretomania existentă 
conduce spre o ipoteză spectaculoasă. Aceea 
că Florin Prunea ar putea să devină președinte 
executiv, iar Cristi Borcea să redevină un simplu 
acționar al formației din „Ștefan cel Mare”. 

Borcea a 
declarat în 
repetate 
rânduri că 
inten�io-
nează să se 
retragă din 
func�ia de 
pre�edinte 
executiv 

sezoane 
a jucat Florin 
Prunea în 
tricoul lui 
Dinamo 

fotbali�ti 
ai lui Dinamo 
au fost 
sanc�iona�i 
până acum de 
club pentru 
escapadele 
bahice. 
Este vorba 
de N’Doye 
�i Tama�, 
amenda�i cu 
5.000 de euro 
fiecare pentru 
episodul 
„Downtown“. 
Atunci, 
N’Doye a fost 
�i amenin�at 
cu lista de 
transferuri 
�i chiar cu 
excluderea 
din lot

11

2

ACASĂ 
Florin 
Prunea se 
întoarce 
la Dinamo 
după  8 ani. 
În 2002, la 
ultimul sezon 
în „Ștefan cel 
Mare“, el a 
cucerit titlul 
de campion   

de selec�ii
a adunat 
Florin Prunea 
la echipa 
na�ională, 
timp în care a 
primit 25 de 
goluri

prezen�e
la turneele 
finale ale 
Campionatu-
lui European 
are în palma-
res fotbalistul 
Florin Prunea: 
în 1996 �i 
2000

prezen�e
la turneele 
finale ale Cu-
pei Mondiale 
are la activ, ca 
jucător, Florin 
Prunea: în 
1994 �i 1998

trofee
a cucerit 
Florin Prunea 
cu Dinamo: un 
titlu �i o Cupă

40

22

2

Foto: Dan DU�Ă
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Strânge 10 mi lioane de Euro Fantastici (£f)
�i un talon de înscriere sau doar un Talon 
Bonus, pune totul într-un plic �i expediază-l 
pe adresa OP33, CP10, Bucure�ti. În limita 
acestei sume, cum pără un Lot format din 3 
por tari, 10 fun da�i, 10 mijloca�i �i 7 ata-
can�i din lista de 300 de fotbali�ti selec�io         -
na�i în edi�ia 2009-2010. Din lotul de 30, 
for mează-�i echipa de 11 titulari (nu uita ca 
pe unul dintre ei să-l desemnezi căpitan de 
echipă - căpi  tanul punctează dublu) �i intră 
în joc înain      tea fiecărei etape din Liga I, edi�ia 
2009-2010! 

∞ Prin semnarea talonului de înscriere, participan�ii î�i dau consim�ământul ca datele lor de identificare să intre în baza de date a organizatorului, conform legii 677/2001, acestea putând fi folosite pentru activită�ile de marketing ale acestuia.
∞ La cererea participan�ilor, adresată la numărul de telefon destinat concursului, operatorul se obligă să actualizeze sau să �teargă datele personale ale participan�ilor. ∞ Regulamentul de desfă�urare a concursului este disponibil pe site-ul 
www.diviziafantastica.ro. De asemenea, poate fi consultat gratuit la sediul organizatorului. Eventualele reclama�ii legate de desfă�urarea concursului vor fi făcute pe adresa: SC PubliMedia Interna�ional, Strada Bără�iei nr. 31, Sector 3, Bucure�ti.

www.diviziafantastica.roDIVIZIA FANTASTICĂ 2009-2010

Telefon: Semnătura:
Localitatea: Jude�/Sector:
Strada: Nr.: Bl.: Sc.: Ap.:

Nume: Prenume:
TALON BONUS  2009-2010
CNP: Parola: Cod: 

Pentru
detalii
pute�i suna 
la numărul 
de telefon 
0318257349

∞Cătălin MUREȘANU 
catalin.muresanu@prosport.ro 

∞Mihai NEJNERU 
mihai.nejneru@prosport.ro 

Dinamo încearcă să-l 
transfere pe Vasili Hamu-
tovski. Mai exact, Gigi Ne-
țoiu este omul care a pro-
mis că poate să-l aducă pe 
fostul portar al Stelei. 

Aflat în ultimele luni de con-
tract cu nemții de la Augs-

burg (liga a doua germană), bie-

lorusul poate ajunge în „Groapă” 
în contul sumei de 100.000 
de euro, iar afacerea pare a fi 
aproape perfectată, mai ales că 
Hamutovski va ajunge săptămâ-
na viitoare în România. 

Internaționalul nu vrea să facă 
public interesul „câinilor”, pentru 
că este sub contract, însă s-a con-
fesat unor apropiați: „Merg la Bu-
curești să văd ce îmi propun cei 
de acolo. M-aș întoarce în Româ-
nia, pentru că am avut o perioadă 
foarte bună a carierei în campio-
natul de acolo”. Tranzacția are și 
un element surpriză, iar acesta 

este adus de Nicolae Badea. Pre-
ședintele Consiliului de Adminis-
trație este încântat de varianta 
prezentată chiar de Gigi Nețoiu, 
omul a cărui revenire în acționari-
atul dinamovist nu este pe placul 
șefului de la Computerland. 

MATACHE: „NU MĂ
MAI PREZINT LA
ANTRENAMENTE!” 

Aducerea goalkeeper-ului 
care a bifat fix 50 de prezențe 
în tricoul marilor rivali din Ghen-
cea în Liga I va încurca și mai rău 
apele între buturile „câinilor”. 

VIZITĂ / VASILI HAMUTOVSKI DESCINDE ÎN ROMÂNIA PENTRU A DISCUTA TRANSFERUL SĂU ÎN „ȘTEFAN CEL MARE”

VINE LA DINAMO!
Culmea, Nicolae Badea îl dorește foarte mult pe fotbalistul propus 
de Gigi Nețoiu, omul pe care nu-l vrea în ac�ionariatul „câinilor“

La reunirea lotului s-au prezen-
tat patru portari; Dolha, care 
este pe picior de plecare, Cristi 
Munteanu, revenit de la Astra, 
Curcă, împrumutat de Farul 
la Dinamo și chemat înapoi de 
către constănțeni, și Matache, 
care ieri a oferit declarația zilei. 
„M-am săturat să-și bată lumea 
joc de mine. Dacă nu o să apăr 
mai mult, o să-mi bat eu joc de 
mine. Nu o să mă mai prezint 
la antrenamente! Consider că 
merit și eu mai multe șanse”, a 
spus „eroul de la Liberec” pen-
tru Sport Klub. ¢

Am încre-
dere foarte 
mare în 
Matache. A 
fost rezerva 
lui Lobonț, 
a lui Dolha, 
dar acum 
vine și 
rândul lui. E 
dinamovist 
pursânge
Vasile 
Turcu, 
vicepre-
ședinte CA 
Dinamo

de partide
a bifat Vasili 
Hamutovski 
pentru 
na�ionala 
statului 
Belarus

24

Foto: Alexandru HOJDA

VARIANTĂ

GIOVANI L-A PROPUS PE 
ZICU LA ȚSKA SOFIA

Giovani Becali se află în aceste 
zile în Bulgaria, pentru câteva 
afaceri personale. După rezol-

varea lor, se pare că fostul 
agent FIFA a avut și o 
întrevedere cu președinte-
le lui ȚSKA Sofia, căruia 
i-ar fi propus un antrenor 
nou la echipă în condițiile 
plafonului salarial impus 
de bulgari, maximum 
300.000 de euro pe an. În 
plus, tehnicianul respec-
tiv ar urma să ajungă la 
Sofia însoțit de doi fotba-
liști din „Ștefan cel Mare”. 
Dacă prima propunere 
a lui Giovani a fost Ianis 
Zicu, cel de al doilea nume 
se va alege, în funcție de 
disponibilitățile financiare 

ale vecinilor de la sud de 
Dunăre, între Adrian 
Cristea și Marius Alexe. 

IRONIC

„BABICU“ �I DINAMO, 
CA PRIGOANĂ ȘI 
BAHMUȚEANU!
Cristi Munteanu a comentat 
ironic revenirea sa la echipa din 
„Ștefan cel Mare”, comparând mari-
ajul său cu Dinamo cu cel dintre Prigoană și 
Bahmuțeanu. „Relația dintre mine și Dinamo 
e precum cea dintre Prigoană și Bahmuțean-
ca. Am venit să lupt pentru un loc de titular 
și n-aș vrea să mă retrag până nu voi câștiga 
încă un titlu cu Dinamo”, a declarat „Babicu”.

SITUAȚIE

CRĂCIUN ȘI PĂUN, 
ARȘI LA BANI!
Conflictul dintre Cristi Borcea și Ioan Niculae 
îi aduce din nou în prim-plan pe Ganea, 
Păun și Crăciun, fotbaliști împrumutați de la 
Dinamo la Astra. Astfel, conform spuselor 
președintelui prahovenilor, Marcel Iancu, 
fotbaliștii prezenți la reunirea lui Dinamo vor 
fi suspendați și amendați cu 25% din sala-
riu. În plus, atât Crăciun, cât și Păun sunt 
singurii jucători din lotul ploieștenilor care 
nu au încasat o primă cumulată de 2.700 de 
euro plus salariul pe luna decembrie.
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∞Alex AMIRONOAIEI
alex.amironoaiei@prosport.ro

Venirea israelianului Ronny 
Levy ca antrenor principal 
la Unirea Urziceni poate 
atrage la campioana Ro-
mâniei și o serie de jucători 
din Țara Sfântă.

Cu toate că Levy a anunțat că 
nu ține neapărat să aducă la noua 
sa formație jucători din Israel, 
presa din țara sa îl contrazice și 
anunță că doi dintre foștii săi elevi 
de la Maccabi Haifa sunt aproape 
să semneze cu Unirea. Shlomi 
Arbeitman (foto stânga) și Biram 
Kayal (foto dreapta)și-au făcut 
debutul în tricoul lui Maccabi 
chiar în timp ce Levy era antrenor. 
Primul are 24 de ani, este atacant 
și, din 2005, a bifat 103 prezențe 
în prima ligă din Țara Sfântă, reu-
șind să înscrie de 33 de ori. Cole-
gul său, Kayal, este mijlocaș și are 
doar 21 de ani, fiind promovat la 
prima echipă de la juniori chiar de 
către Levy, în 2006, atunci când 
avea doar 18 ani.

Altfel, formația ialomițeană 
urmează să plece astăzi în pri-
mul cantonament din Turcia, 
de la Belek, acolo unde are deja 
programate două jocuri amicale, 
în compania lui Tom Tomsk, for-
mație din prima ligă rusă, și  a lui 
Seongnam, din Coreea de Sud. ¢

∞Vlad MĂCICĂȘAN
vlad.macicasan@prosport.ro

∞Victor STOICESCU
victor.stoicescu@prosport.ro

Giuleștenii caută mijlocași, 
iar Nae Manea și-a adus 
aminte de o mai veche fe-
blețe a sa: Eric de Oliveira.

Brazilianul lui Gaz Metan este 
unul dintre preferații antre-

norului din campionatul intern. 
Tehnicianul Rapidului l-a urmărit 
atent în câteva meciuri din tur și 
a apelat la Spadacio pentru a afla 
mai multe informații despre Eric. 

ÎNTĂRIRI 
DIN ȚARA 
SFÂNTĂ
Biram Kayal și Shlomi 
Arbeitman ar putea ajunge la 
Urziceni de la Maccabi Haifa

CULISE / BRAZILIANUL RAPIDULUI INTERMEDIAZĂ ADUCEREA LUI ERIC DE LA MEDIAȘ ÎN GIULEȘTI

TRANSFER 
MARCA 
SPADACIO

Nicolae Manea îl dorește pe Eric la Rapid, 
iar „Spada” e cel care se tot chinuie să-l convingă

la Mediaș și astfel să-i forțeze pe 
ardeleni să mai lase din preț. 

„ÎL VREM �I PE 
ILIE IORDACHE“

La capitolul veniri, giule�tenii  
sunt nerăbdători să-i înregimen-
teze pe Diakite, Gauracs �i Bel-
jic. „Diakite trebuia să vină ieri 
în România, dar ne-a spus că a 
pierdut avionul. Iar Beljic, după 
ce a apărut în presă că îl vrem, 
î�i amână �i el acum venirea. Îl 
mai vrem �i pe Ilie Iordache de la 
AEK Atena, dar cu el vorbim doar 
după ce îl rezolvăm pe Gauracs“, 
a declarat pre�edintele CA din 
Giule�ti, Ioan Taban. ¢ 

goluri
a marcat 
Eric în acest 
campionat 
pentru Gaz 
Metan

3
Nimeni 
de la 
Rapid nu 
ne-a cerut 
a�a ceva. Spadacio 
nu-l poate cumpăra pe 
Eric, iar Copos nu va 
da bani pe transferuri. 
Nu ne interesează un 
schimb de jucători
Ioan Horoba (foto), 
director general Gaz Metan

Dacă voi primi o ofertă bună 
pentru mine și pentru club, atunci 
o voi accepta. Rapid e un club 
mare. Cu Spadacio sunt prieten, 
dar nu prea vorbim de fotbal
Eric de Oliveira, 
mijlocaș Gaz Metan

NU MAI AU SEMNAL

Cei doi brazilieni sunt buni amici 
și de curând au participat în țara 
natală la un meci caritabil pentru 
familiile sărace. Mai mult, Spa-
dacio l-a �i avertizat de interesul 
Rapidului pe prietenul său înainte 
de meciul direct din Giule�ti.

 RĂDUȚĂ ȘI MARINESCU, 
OFERIȚI LA SCHIMB

Jucătorul lui Gaz Metan este 
deținut în coproprietate cu bra-
zilienii de la Metropolitano și are 
o clauză de reziliere de 350.000 
de euro. Giuleștenii n-ar vrea să 
plătească însă suma integral, ci 
mai degrabă ar dori să-i ofere pe 
Răduță și Marinescu împrumut 

∞Gigi STANCU
gigi.stancu@prosport.ro

Conducerea Rapidului do-
rește să schimbe rețeaua 
de telefonie mobilă cu 
care a avut contract până 
în acest moment. De câ-
teva luni,  facturile emise 
de către aceasta n-au mai 
fost plătite. 

În consecință, toate abo-
namentele deținute de către 
angajații clubului Rapid, și 
care vor fi redirecționate că-
tre un furnizor mai ieftin, au 
fost blocate!  Nimeni nu mai 
poate suna, ci doar primi ape-
luri o perioadă. Rapidiștii care 
n-aveau telefon personal au 

constatat acest lucru chiar 
la întoarcerea din vacanță. 
Pentru că jucătorii români au 
telefoane personale, cei mai 
loviți au fost străinii din lotul 
„feroviarilor“, care au primit 
cu toții telefon de serviciu. „În 
România eu folosesc doar nu-
mărul pe care mi l-a dat Rapid, 
dar acesta nu merge de când 
m-am întors. Nu știu de ce, 
dar nu pot să sun pe nimeni“, 
a afirmat, nedumerit, slovenul 
Darijan Matic. În aceeași situa-
ție se mai află Spadacio, Ricar-
do Fernandes, Cesinha (foto), 
Helder și Bozovic, mulți dintre 
aceștia neputând fi contactați 
în această perioadă tocmai 
pentru că și-au închis deja apa-
ratul devenit inutil. ¢

de mii
de euro 
costă Shlomi 
Arbeitman, 
conform 
site-ului de 
specialitate 
transfer-
markt.de

goluri
în 68 de me-
ciuri a reușit 
Biram Kayal la 
Maccabi Haifa 
din 2006

950

5

Prezen�a 
brazilianu-
lui Ricardo 
Vilana în 
cantona-
mentul din 
Turcia este 
incertă, 
fotbalistul 
fiind în 
continuare 
de negăsit

Rapid n-a mai plătit furnizorul 
de servicii telefonice, iar compania 
le-a blocat abonamentele jucătorilor

Foto: Caius RA�IU

Foto: Bogdan IORDACHE
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∞PABLO VAZQUEZ 
A SEMNAT CU TIMIȘOARA

Atacantul argentinian de 26 de ani a ajuns ieri 
seară în Banat, după ce a semnat în București 
un contract pe cinci sezoane cu Poli. Pablo 
Vazquez a costat 500.000 de euro și va câști-
ga 150.000 euro anual.

∞NUNO CLARO, SPRE 
UNIREA ALBA IULIA?

Oficialii CFR-ului nu îl mai vor pe portughezul 
Nuno Claro (foto) în lotul pentru retur. Mai 
mult, portughezului i s-a oferit varianta de a fi 
împrumutat la Unirea Alba Iulia. În locul lui a 
fost readus Vasile Curileac (25 de ani), care în 
tur a fost împrumutat la FC Snagov.

∞ASTRA ÎȘI FACE 
„SATELIT“ LA GIURGIU

Din vară, divizionara secundă Dunărea Giurgiu 
va deveni „satelit“ oficial al Astrei. Până 
atunci, ploieștenii vor trimite din retur o serie 
de jucători sub formă de împrumut și l-au 
instalat pe Emil Ursu ca principal în locul lui 
Marin Barbu.

∞UN „PANDUR“ PLEACĂ ÎN 
GRECIA, UN „GREC“ REVINE

Florin Stângă s-a înțeles cu grecii de la Skoda 
Xanthi și a semnat un contract pe un an și ju-
mătate. În schimb, Daniel Orac, de la Panthra-
kikos, este așteptat de Liviu Ciobotariu să se 
alăture gorjenilor. „Chiar sunt bucuros că am 
reușit să-l aducem înapoi pe Orac”.

∞TOFAN ȘI-A DAT 
DEMISIA DE LA OȚELUL

Directorul general adjunct Cătălin Tofan a 
renunțat la funcție. „Nu-mi mai plăcea ceea ce 
făceam, eram în conducere doar cu numele. 
Dacă mi se va oferi altceva, poate accept, dar 
nu mai vreau să fiu director general adjunct”, a 
explicat Tofan.

∞FC BRAȘOV A RENUNȚAT 
LA BOGDAN NICOLAE

Bogdan Nicolae și-a reziliat contractul cu Bra-
șov, în timp ce Bălțoi a fost convins să accepte 
reducerea de salariu și a revenit sub comanda 
lui Viorel Moldovan.

∞25 DE VASLUIENI 
ÎN GERMANIA

Lotul echipei FC Vaslui a plecat ieri la Goch 
pentru primul cantonament al iernii. Marius 
Lăcătuș are la dispoziție 25 de jucători și a de-
clarat că va pune accentul pe pregătirea fizică. 

DICĂ, NOUL NUMĂR 10
Fostul mijloca� al Stelei va purta tricoul lui 
Trică, pe care spune că-l va înlocui cu brio
∞Paula MITRACHE

paula.mitrache@protv.ro

Mijlocașul împrumutat de 
CFR de la Catania până la 
finalul returului, Nicolae 
Dică (foto), a semnat ieri 
cu ardelenii și va evolua în 
Gruia cu numărul 10. 

„Sunt pregătit să fiu noul 
decar al CFR-ului. Sunt mân-
dru că preiau tricoul de la Trică. 
Sunt fericit că am ajuns la Cluj. 

∞CONTRA: „VIN LA 
TIMI�OARA PENTRU TITLU“

Cosmin Contra este cu un picior la Timișoara, 
unde va sta până în vară, când va deveni liber 
de contract. Îndeplinirea obiectivului echipei 
bănățene l-ar putea determina însă pe „Guriță” 
să își prelungească șederea la Poli. Jucătorul 
în vârstă de 34 de ani se va alătura lotului 
antrenat de Sabău la sfârșitul acestei luni. 
„Deocamdată, vin pentru aceste patru sau 
cinci luni, ca să ajut echipa să ia campionatul, 
după aceea, vom mai vedea. Dacă luăm titlul și 
sunt dorit în continuare, poate mai rămân. Dar 
există și posibilitatea să mă întorc în Spania. 
Din vară voi fi jucător liber și s-ar putea să îmi 
caut echipă”, a declarat Contra.

Îmi doream demult  să ajung 
aici, dar nu s-a putut“, a spus 
ieri Dică. Fotbalistul vrea să-i 
fure titlul Stelei în acest an. „Pe-
rioada de la Catania a fost grea 
pentru mine, dar vreau să re-
nasc la CFR. Vreau să câștig ti-
tlul, chiar dacă va trebui să o bat 
pe Steaua pentru asta. Am pe-
trecut patru ani frumoși acolo, 
dar asta a trecut. Acum evoluez 
pentru CFR Cluj și îmi doresc să 
fiu campion cu această echipă“, 
a spus Dică.  ¢

de mii
de euro este 
salariul lui 
Dică la CFR, 
din care clu-
jenii vor plăti 
doar 75.000, 
restul fiind 
suportat de 
Catania

175

∞Cristian CUCOLAȘ
cristian.cucolas@prosport.ro

Modelul patron-antrenor 
tinde să se contureze și la 
Cluj. Și, de data asta, nu e 
doar o „speculație de pre-
să”, pentru că însuși per-
sonajul principal o recu-
noaște.  Paszkany admite 
că șefii CFR-ului fac lotul 
cu care Mandorlini e obli-
gat să aducă titlul în vară 
la Cluj. 

∞Domnule Paszkany, Dică, 
Bud, Casal, Kanyuka sunt sin-
gurele întăriri la CFR pentru 
retur? 
§La o primă impresie, cred că 

astea sunt transferurile pentru 
retur. E greu de crezut că vom 
mai lua ceva… poate doar dacă 
pleacă vreunul dintre atacanți 
să mai apară ceva nou. Cine știe, 
poate  doar un mijlocaș central… 

∞Sincer, cine a decis transfe-
rurile iernii la CFR? Conduce-
rea sau antrenorul?
§Uite un exemplu. Ruiz a fost cel 
mai eficient jucător din ultimii 
cinci-șase ani, dacă adun minu-
tele cu golurile…, dar antrenorii 
au zis să plece și i-am ascultat. 
De acum nu va mai fi cum vor an-
trenorii aici, ci cum vrea clubul! 
Suntem de ceva timp în fotbal și 
am început să pricepem ceva. Eu 
nu scot jucători din echipă, nici 

INTERVIU         PATRONUL 
CFR-ULUI, ARPAD PASZKANY, 
RECUNOAȘTE ÎN PREMIERĂ CĂ 
ȘEFII DIN GRUIA HOTĂRĂSC CINE 
PLEACĂ ȘI CINE VINE LA CLUJ

„NU DECIDE ANTRENORUL!“
Ambi�iosul Paszkany impune echipei câștigarea titlului și dezvăluie 
totodată cum va arăta lotul ardelenilor în returul campionatului

nu bag, dar întreb: «Dacă joacă 
slab, de ce e pe teren?». Dar n-o 
să zic niciodată «scoate-l p-ăla, 
bagă-l p-ăla!».

„M-A� BUCURA 
SĂ PLECE KONE“

∞S-a tot vorbit că în iarna 
asta va pleca Traore, îl mai 
păstrați?
§Dacă primim o ofertă bună, nu 
zic nu, pentru că dacă jucătorul 
nu mai e cu mintea la tine, la 
echipa ta, nu mai dă randament 
dacă refuzi să îl lași să plece pe 
un salariu mai bun. Totuși, una 
e interesul și alta e oferta. Eu 
m-aș bucura să plece Kone, nu 
sunt mulțumit generic de el, nu 
e eficient. 

∞Luați titlul?
§E prioritar! Un event ar fi și 
mai frumos. Vreau să cânte im-
nul Ligii din nou la Cluj!

∞Se vorbește de schimbarea 
desfășurării Ligii I, cu micșo-
rarea numărului de echipe, de 
la 18 la 14 sau 12. Ce spune 
CFR?
§Eu zic că ar fi bine. Campio-
natul acum e destul de echili-
brat, dar cu play-off și play-out, 
Liga I ar da mult mai bine mă-
sura valorii fiecărei echipe. Eu 
aș vota un astfel de sistem. Nu 
sunt de acord că la noi jucătorii 
au prea multe meciuri, ba dim-
potrivă!  ¢

Pentru Tra-
ore am avut 
negocieri și 
cu Udinese, 
dar și cu câ-
teva echipe 
din Rusia
Arpad 
Paszkany, 
patron 
CFR Cluj

Nu știu 
dacă Dică e 
transferul 
iernii. Sper 
să joace cât 
mai bine și 
să prindă 
naționala 
din nou
Arpad 
Paszkany, 
patron 
CFR Cluj

Foto: Thomas 
CÂMPEAN

ÎNCRE-
ZĂTOR 
La fel ca 
și altor 
patroni din 
fotbalul ro-
mânesc, lui 
Paszkany 
i-au trebuit 
doar câțiva 
ani ca să 
creadă că se 
pricepe și la 
fotbal
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ABONEAZĂ-TE LA 
TE PO�I ABONA LA PROSPORT FOLOSIND UNA DIN CELE TREI METODE:

Câ�tigi timp �i economise�ti bani

Contravaloarea abonamentului se poate achita prin ordin de plată la orice bancă sau prin mandat po�tal la orice oficiu po�tal, în 
contul Publimedia International - RO76INGB0001000180258927 deschis la ING Bank, sector 1, CIF RO 12530043. Pre�ul include 
TVA �i taxele de distribu�ie. Publimedia International î�i asumă responsabilitatea trimiterii abonamentului către dumneavoastră. 
Eventualele erori în distribu�ie nu cad în sarcina noastră, dar trebuie semnalate imediat pe adresa abonamente@mpg.ro.

Completează talonul alăturat, decupează-l �i trimite-l 
împreună cu dovada plă�ii pe adresa: Str. Baratiei 
nr. 31, sector 3-Departament Abonamente; prin fax: 
0318.256.243 sau prin email: abonamente@mpg.ro.  
Abonamentele plătite până în data de 20 a lunii în 
curs, vor fi distribuite cu 1 a lunii următoare

Prin OP sau mandat po�tal
Timite un SMS la numărul 7533 
(tarif 7£ fătă TVA cu textul) CUMPAR 
PROSPORT. Contravaloarea abonamen-
tului va fi re�inută direct din factura ta de 
telefon mobil. Apoi te vom contacta noi 
telefonic pentru a stabili restul detaliilor

Prin SMS pentru o lună
Completează câmpurile cu toate 
datele cerute. Plata se efectuează 
online. Ai nevoie doar de un card de 
credit/debit VISA, MASTERCARD, 
VISA ELECTRON sau MAESTRO 
valabil.

Online pe www.prosport.ro

Nume �i prenume*: .................................................................................................
Adresa*: ....................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Telefon*: ................................................. Fax: .........................................................
E-mail: .......................................................................................................................

 Nu sunt de acord ca datele mele personale să fie incluse în baza de date cu cititorii produselor editate de 
Publimedia International, conform Legii 677/2001.

 ProSport / 1 lună................. 24 RON
 ProSport / 3 luni.................. 66 RON
 ProSport / 6 luni............... 125 RON
 ProSport / 12 luni............. 240 RON

 ProSport �i Gândul / 1 lună................ 30 RON

**ofertă valabilă numai pentru Bucure�ti

Abonamentele achitate până la data de 20 a 
fiecărei luni vor fi onorate începând cu data 
de 1 a lunii următoare

*câmpuri de completat obligatoriu

Un ciulin din Bărăgan 
s-a întâlnit cu o rudă 
de-a lui din stepa rusă 
�i, după ce s-au întins 
la o conservă de caviar 
cu vodcă, urziceneanu’ 
a fost lovit în plin în or-
goliul lui de ciulin când 
a auzit că Bursucul bă-
tuse laba cu Kubanu’ 
încă din vară, pentru 
ca în această iarnă să 
primească un Krasno-
dar de Crăciun. Nu 
�tia Bursucul pe atunci 
că în Liga Campionilor 
astrele îi vor trimite 
Unirii o grupă perfectă, 
un sac de autogoluri în 
por�ile adverse �i un 
calendar cu Sevilla la 
Bucure�ti în final de 
grupă, când andaluzii 
erau deja califica�i. �i că 
dintr-o astfel de grupă 
se poate evada către o 
oportunitate excep�i-
onală: o înfruntare cu 
cel mai mare nume din 
Europa aflat într-o criză 
profundă. Adică o �ansă 
unică să dea o uria�ă lo-
vitură în Anglia, Edenul 
la care visează Bursucul 
�i după ce s-a autoexilat 

la Marea Azov. Nici 
fo�netul rublelor nu-i 
alină regretul Bursucu-
lui că altcineva ar putea 
să levyteze pe Anfield 
în cazul unui rezultat 
istoric al Unirii. Pentru 
că după pactul ku banu 
caspic a venit pentru 
Bursuc o ofertă să se 
învecineze cu Olăroiu 
în Qatar pe bani mult, 
mult mai mul�i. 
Poate că dezvăluirea 
lui ciulinkov de la Azov 
este doar o poveste în 
stil Nabukov. Cert este 
însă că acum aproape 
20 de ani, Bursucul o 
lua pe un drum mai 
firesc spre Insula 
făgăduin�elor, Britania, 
via Foggia. Poate că 
după 20 de ani, la Siena, 
Maccarone ar fi putut fi 
o călăuză bună pentru 
Bursuc către Anglia. 
Mi-e teamă că, în liga 
a doua din Rusia, 
Bursucul se va întâlni 
doar cu Călăuza lui 
Tarkovski, care îl va 
conduce în Zona Cre-
pusculară a carierei 
sale de antrenor.            

DAN, CĂPITAN 
KU BAN

Mihai
MIRONICĂ

mihai.mironica
@protv.ro

PE BUNE
OPINIE

APRECIAT / MILAN ÎI VA PROPUNE BRAZILIANULUI PRELUNGIREA CONTRACTULUI, ÎNSĂ CU UN SALARIU MAI MIC

A DANSAT PÂNĂ 
DIMINEA�A

∞Sorin DUMITRESCU
sorin.dumitrescu@prosport.ro

După victoria cu Juve-
ntus, 3-0 duminică, în 
deplasare, în etapa a 
19-a din Serie A, Ronal-
dinho (foto), jucătorul 
Milanului, a stat în club 
până dimineața. La an-
trenamentul de a doua 
zi a fost însă ca și nou.

Antrenorul Leonardo 
spune că nu-l mai in-

teresează niciun minut pe 
unde-și pierde nopțile Ro-
naldinho, atât timp cât pe 
teren brazilianul este MVP. 
Chiar și contestatarii săi, 
vicele Galliani și olandezul 
Seedorf, care luaseră de 
mai multe ori atitudine față 
de viața extrasportivă mult 
prea picantă a jucătorului, 
tac și admit că Ronaldinho 
se distrează pe rupte, dar și 
joacă la același nivel. 

Ultima ieșire a „Dințo-
sului” a avut loc duminică 
noaptea. După ce a mar-
cat de două ori cu Juven-
tus, fostul „Balon de Aur” 
a petrecut într-un club din 
Torino. A fost ziua frate-
lui său, Roberto De Assis, 
care îi este și procurator, și 

Ronaldinho a 
petrecut pe 

ritm de samba 
după succesul 

de la Torino, 
3-0 cu 

Juventus

evenimentul a fost sărbătorit 
până în zorii zilei, evident, pe 
ritmuri sud-americane. 

Singurul lucru pe care l-a 
evitat fotbalistul a fost alco-
olul, mulțumindu-se cu bă-
uturi răcoritoare, după ce a 
încins bine de tot atmosfera 
de pe ringul de dans. Câteva 
ore mai târziu, Ronaldinho 
s-a prezentat la antrenament 
într-o stare fizică perfectă, 
lucru care i-a uluit pe ziariștii 
peninsulari. 

REDUCERE 
SALARIALĂ DE 1,5
MILIOANE DE EURO

În vara anului trecut, doar 
insistențele lui Leonardo și 
slăbiciunea patronului Ber-
lusconi pentru jucător l-au 
mai păstrat pe Ronaldinho 
pe „San Siro”, pentru că Gal-
liani era pregătit să-l vândă. 
Acum, Milan e gata să-i ofere 
o prelungire a con-
tractului care ex-
piră în vara lui 2011. 
Ronaldinho câștigă 
6,5 milioane de euro 
pe sezon, dar în noua 
înțelegere, dacă se va pa-
rafa, și care ar urma să se 
încheie în vara lui 2013, 
Milan îi va oferi doar 5 
milioane pe sezon. ¢

KAKA NU E DE ACORD CU DISCOTECILE
Fostul star al Milanului, brazilianul Kaka (foto), acum 
la Real Madrid, nu e de acord cu stilul de viață al lui 
Ronaldinho. „Știu că mulți brazilieni, printre ei și nume 
celebre, obișnuiesc să se distreze în exces noaptea, în 
loc să se odihnească. Nu sunt de acord cu acest mod 
de viață. Eu aleg întotdeauna să stau cu familia �i să 
citesc Biblia cu copiii în locul cluburilor de noapte 
și al discotecilor”, a spus Kaka.

Poate să 
danseze cât 
vrea, pen-
tru mine e 
important 
cum dan-
sează pe 
teren 
Leonardo, 
antrenor 
Milan

Foto: EPA

ADVERSAR URZICENI

„CONCEDIAȚI-L PE BENITEZ!”
John Aldridge, fostul jucător legendar de la Liver-
pool, consideră că Rafael Benitez este principalul 
vinovat pentru situația din prezent a „cormorani-
lor”. Aldridge spune că doar demiterea antreno-
rului ar putea salva clubul de la dezastru. „Nu 
m-am simțit niciodată mai umilit în toată viața 
mea ca suporter al lui Liverpool. Dacă Benitez va 
continua, ne așteaptă un dezastru fără prece-
dent!”, a spus fosta glorie a „cormoranilor”.
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∞Irina MANDREȘ
irina.mandres@prosport.ro

Ibrahimovic și Messi sunt 
cei mai eficienți atacanți 
din Primera Division. Cei 
doi au marcat împreună 
23 de goluri, cotă la care 
12 dintre echipele din pri-
ma ligă a Spaniei încă nu 
au ajuns.

Din cele 20 de forma�ii din 
Primera Division, doar opt au 
reușit să marcheze mai multe 
goluri decât cei doi atacanți ai 

Barcelonei. Nici mai mult, nici 
mai puțin de 12 echipe nu au 
înscris atâtea goluri precum cei 
doi „extratereștri”. Toți marca-
torii lui Espanyol, de exemplu, 
au acumulat 12 goluri, câte a 
reușit Leo Messi singur. Argen-
tinianul a devenit golgheterul 
campionatului, alături de David 
Villa, după ce duminică a reușit 
un hat-trick contra celor de la 
Tenerife. 

Ibrahimovic este următorul 
în topul golgheterilor, împreu-
nă cu „galacticul” Higuain, ei 
având 11 reușite. ¢

MAI BUNI DECÂT 12 ECHIPE!
Ibrahimovic și Messi au marcat împreună 23 de goluri, 
mai mult decât 12 formații din campionatul Spaniei

BILBAO �I VALLADOLID, 
ÎN PLASA LIDERILOR
1. Ibrahimovic �i Messi 23
2. Bilbao 22
3. Valladolid 22
4. Santander 21
5. La Coruna 20
6. Malaga 20
7. Gijon  18
8. Zaragoza 18
9. Almeria 17
10. Tenerife 15
11. Osasuna 14
12. Espanyol 12
13. Xerez 7
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REAL MADRID / „SANTIAGO BERNABEU” ESTE CEA MAI MODERNĂ ARENĂ DIN LUME

STADION „GALACTIC“
Gazonul de pe „Bernabeu“ se încălzește când temperatura de afară 
scade, datorită celor 20 de kilometri de țevi prin care curge apă caldă
∞Irina MANDREȘ

irina.mandres@prosport.ro

În timp ce în restul Euro-
pei zeci de meciuri sunt 
amânate din cauza ninso-
rii abundente, pe „Santia-
go Bernabeu” zăpada „se 
evaporă” ca prin minune. 
Tehnologia de ultimă ge-
nerație cu care este dota-
tă arena i-a uimit până și 
pe oficialii UEFA.

Real Madrid – Mallorca 2-0, 
meci din etapa a 17-a din 

Primera, s-a disputat în cele mai 
bune condiții duminică, deși în 
capitala Spaniei a nins fără oprire 
câteva zile. Orice alt stadion s-ar 
fi acoperit cu un strat gros de ză-
padă, însă pe „Bernabeu” nu s-a 
depus nici măcar un centimetru 
de nea. Sub gazonul de cea mai 
bună calitate adus din Slovacia 
se află 20.000 de metri de țevi 
prin care curge apă caldă când 
temperatura de afară scade sub 
zero grade. Astfel, gazonul are 
o temperatură de cinci grade, 
zăpada topindu-se instantaneu. 
Nici ploaia sau zăpada topită nu 

reprezintă o problemă pentru 
casa „galacticilor”. Sub gazon 
există un sol special care per-
mite drenajul apei, astfel că pe 
„Santiago Bernabeu” nu o să 
existe niciodată bălți.

PELLEGRINI VREA
IARBĂ SCURTĂ 
ȘI UMEDĂ

Paul Brugges, administrato-
rul stadionului, a avut o întâlnire 
cu antrenorul „galacticilor“, Ma-
nuel Pellegrini, pentru a stabili 
care e cel mai bun gazon pentru 
vicecampionii Spaniei. Antrenorul 

1 2SISTEMUL DE DRENAJ SALA DE MA�INI

SOARE ARTIFICIAL

MONTAREA GAZONULUI

20 DE KILOMETRI DE �EVI

Acum două luni, solul 
dur de sub gazon a fost 
înlocuit cu unul afânat. 
Astfel, rădăcinile firelor de 
iarbă cresc corect �i apa se 
scurge fără probleme.

Tuburi de plastic 
de 0,75 mm grosime.

Sol care favorizează 
drenajul apei.

Când temperatura 
de afară scade sub 8 
grade, uria�a centrală 
pompează apă caldă în 
�evile de sub gazon.

Pentru a suplini lipsa 
luminii solare natura-
le, în unele zone ale 
arenei, Real Madrid 
dispune de lămpi cu 
lumină artificială.

Imaginile sunt din perioada în care a fost montat gazonul. 
Au fost a�ternute două straturi diferite de sol, apoi gazo-
nul de cea mai bună calitate a fost adus din Slovacia.

Sistemul de încălzire, prin care curge apă 
caldă, a fost modificat în sezonul trecut. Sub 
gazonul de pe „Bernabeu“ există 20.000 de 
metri de �evi, dotate cu senzori termici.

Infografie: MARCA

a comandat „iarbă scurtă și ume-
dă” pentru a pune în valoare cali-
tățile tehnice ale jucătorilor săi. 

Paul Brugges, care a fost adus 
special de la Arsenal, a avut grijă 
ca gazonul să fie în permanență 
exact așa cum i-a dictat Pelle-
grini. Mai mult, administatorul a 
adus lămpi cu lumină artificială 
pentru porțiunile de gazon unde 
iarba crește mai greu.

Tehnologia de ultimă oră folo-
sită de madrileni i-a uimit până �i 
pe oficialii UEFA care au inspectat 
stadionul în vederea finalei Ligii 
Campionilor din luna mai. ¢

Foto: EPA

CUPA AFRICII 

EGIPT – NIGERIA 3-1
(Meteb 34, Hassan 54, Gado 87 / Edu 12)

ªPartida Mozambic – Benin s-a terminat după 
închiderea ediției.

SMS INFO
∞MANCHESTER UNITED 

TREBUIE SĂ VÂNDĂ VEDETE!
Situația financiară a lui Manchester United 
este din ce în ce mai rea. La această oră, 
„diavolii“ au un pasiv de peste 850 de mili-
oane de euro. Din acest motiv, Ferguson s-ar 
putea despărți de câțiva jucători importanți. 
Viza�i sunt Vidic, Rooney, Nani și Berbatov.

∞VALENCIA, „REGINA” 
DEPLASĂRILOR ÎN EUROPA

După victoria cu 3-1 pe terenul lui Xerez, în 
etapa a 17-a din Primera, Valencia a devenit 
formația vizitatoare cu cele mai multe puncte 
obținute în actualul sezon în ligile de top din Eu-
ropa. „Liliecii” au șapte succese pe teren străin, 
în timp ce Barcelona, Inter, Bordeaux, Arsenal și 
Manchester United sunt cu o lungime în urmă.

∞JUVENTUS NU ȘI-L PERMITE 
PE GUUS HIDDINK

Deși Juventus e în criză profundă de joc și de 
rezultate, deocamdată nu sunt perspective 
pentru înlocuirea antrenorului Cirro Ferrara. 
Aceasta deoarece criza financiară se resimte 
și la Torino, iar cererea lui Hiddink, salariu de 
cel puțin 5 milioane de euro, a fost conside-
rată imposibil de onorat.

∞DZEKO PENTRU TREI 
ROSSONERI LA SCHIMB

Atacantul bosniac Edin Dzeko (foto, în 
verde), de la VfL Wolfsburg, are șanse tot 
mai mari de a ajunge, din vară, la AC Milan. 
Aceasta deoarece vicele rossonerilor, 
Adriano Galliani, a ajuns la un acord verbal 
cu șefii campioanei Germaniei. În schimbul 
lui Dzeko, la Wolfsburg ar urma să sosească 
Jankulovski, Kaladze și Huntelaar.

Pe 22 mai, 
„Santiago 
Bernabeu“ 
va găzdui 
finala Ligii 
Campionilor, 
edi�ia 
2009-2010
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VOLEI – LIGA CAMPIONILOR / METAL - 
NOVARA, AZI, PE SPORT.RO (ORA 17:00)

PRINCIPESSA 
AVERTIZEAZĂ!
∞Andru NENCIU

andru.nenciu@prosport.ro

În meciul cu galonata 
Asystel Novara, din Gru-
pa D a Ligii Campionilor, 
CSU Metal Galați se poa-
te califica azi, la Buzău 
(ora 17:00, live Sport.ro), 
direct între primele 12 
echipe ale Europei, dacă 
răpune trupa italiană. 

Aflată la Sao Pa-
olo, Cristina Pîrv 
(37 de ani), cea 
mai bună ju-
cătoare ro-
mână din 
ultimii 20 
de ani, 
m u l t i p l ă 
cam pioană cu 
gruparea din Penin-
sulă, a prefațat pentru 
ProSport duelul de azi. 
„Am multe amintiri fru-
moase în cei șase ani pe-
trecuți acolo. Italiencele 
au două centrale extrem de 
rapide, care plasează mingi-
le perfect, Jenny Barazza și 
Paola Paggi. De aici vine princi-
palul pericol.  Mare atenție tre-
buie avută și la olandeza Manon 
Flier, care joacă fals. Jocul lor 
poate fi contracarat prin servicii 
distribuite foarte precis”, spune 
Principessa, soția starului vo-
leiului mondial Giba. 

Dacă nu le vor îngenun-
chea pe italience (0-3, în tur) 
�i vor pierde �i în deplasare cu  
Fakro Muszyna, în ultimul meci 
al grupei, pe 19 ianuarie,fetele 
lui Terzici pot totu�i accede în 
următoarea fază beneficiind de 
jocul rezultatelor. 

CLASAMENT: 1. Asystel 7p, 
2. Fakro 6p, 3. Metal 6p, 
4. Odintsovo 5p.

PRINDE-MĂ DACĂ
∞Mirela BASESCU

mirela.basescu@prosport.ro

∞Andru NENCIU
andru.nenciu@prosport.ro

Doi dintre cei mai buni 
sportivi români au rea-
lizat o ședință specială 
de pregătire la inițiati-
va ProSport. Pe o pis-
tă improvizată, în fața 
Academiei Militare din 
București, campioana 
olimpică la sol Sandra 
Izbașa (19 ani) l-a avut 
profesor de atletism pen-
tru o zi pe medaliatul cu 
bronz european la 400 
m, Ioan Vieru (31 de ani).  

Mijlocul de iarnă dă sen-
zația unui început de 

primăvară răcoros. Decorul e 
unul sever, Academia Militară. 
E marți, nu-i 13, e doar 12. Ca și 
ora la care sosesc protagoniș-

tii: campioana olimpică la sol 
coboară din mașina ProSport, 
iar sprinterul descinde din ma-
șina unui prieten. Își dau mâna 
pe scările Academiei, trepte 
ce simbolizează parcă golgo-
ta urcușului lor spre marea 
performanță, și își zâmbesc. 
„Sandra Izbașa!”. „Încântat, 
Ioan Vieru!”. Îmbrăcată într-un 
hanorac roșu, inscripționat cu 
„Academia de gimnastică Bart 
Conner”, și pantalon de trening 
albastru, Sandra îl tachinează 
pe „Moldo”, legitimat și el la 
clubul Steaua, cum că n-ar res-
pecta tradiția roș-albastră. „Ei 
hai, că nu e obligatoriu, în plus 
la antrenament porți lucrurile 
în care te simți mai comod”, ri-
postează tipul cu aer de hip-ho-
per. Se privesc câteva secunde 
și izbucnesc în râs. Tocmai s-a 
spart gheața și cei doi arată ca 
un cuplu de patinatori ce parcă 
abia așteaptă să taie ringul în 
proba de dans. 

VELEITĂ�I

SANDRA CÂNTĂ LA DUȘ
Campioana olimpică recunoaște 
că nu poate trăi fără mișcare și, 
mai ales, fără dans, modul în care 

crede că se exprimă cel mai bine. 
Sandra mărturisește că uneori 
mai și fredonează câte un refren: 
„Cânt doar când pot și am unde, 
adică trebuie să fie și un loc unde să 
mă simt bine. La duș cânt mai rar.
Totul depinde de starea de spirit”.

LOOK

BECKHAM DE ROMÂNIA
Ioan Vieru (31 de ani) a prins generații întregi de 
atleți de la veterani precum Sorin Matei, George 
Boroi sau Ghiță Gușet. Alături de triplusaltis-
tul Marian Oprea, Vieru, poreclit și „Beckham 
de România” pentru asemănarea cu celebrul 
fotbalist, ține sus steagul atletismului masculin 
românesc din ultimii ani. Anul trecut, în martie, a 
obținut bronzul la Europene, după ce câteva luni 
s-a izolat în munți, la Piatra Arsă, unde a bătătorit 
în lung și-n lat mantaua albă. 

Fotografii: Răzvan LUPICĂ

Foto: Arhivă personală
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∞Alexandru ENCIU
alexandru.enciu@prosport.ro

Oficialii echipei HCM 
Constanța tună și fulge-
ră. Forul european obligă 

campioana României să 
schimbe data unui meci de 
Liga Campionilor în funcție 
de interesele altei formații.

Directorul constănțenilor, 
Nur han Ali, acuză: „EHF face jo-
curile echipelor mari. Ne obligă să 
jucăm pe 10 februarie meciul de la 
Montpellier, deși era stabilit că se 

dispută pe 14. Motivul: francezii au 
doi jucători tunisieni la Cupa Afri-
cii. Ce treabă are EHF cu această 
competiție? Cupa Africii nu e în ca-
lendarul european. Nici măcar nu 
ne-au întrebat! Nouă ne-au interzis 
să jucăm la Constanța din cauza a 
30 de centimetri. Cine ne decon-
tează cheltuielile cu schimbarea 
biletelor de avion? Ne dă peste 
cap și calendarul intern”. HCM se 
vede pusă în fața unui fapt împli-
nit. „Nici nu ai cu cine să vorbești. 
Am primit trei hârtii, semnate de 
trei oameni diferiți. Asta e politica 
EHF”, a spus Ali.

HCM e 
pe locul 
patru în 
Grupa A 
a Ligii

Radu Voina 
și Gheor-
ghe Tadici 
au fost 
propunerile 
înaintate 
de Comisia 
Tehnică 
forului 
suprem al 
FRH, dar 
„aleșii” 
handba-
lului nu 
s-au putut 
pronunța

„ÎȘI BAT JOC DE NOI“
HCM, forțată de forul european să schimbe data 
meciului cu Montpellier, din Liga Campionilor

HANDBAL / RADU VOINA 
A RĂMAS DEOCAMDATĂ 
SELECȚIONER, DAR SENTIN�A 
FINALĂ DEPINDE DE OLTCHIMSANDRA IZBAȘA ȘI IOAN VIERU AU 

DEMONSTRAT, ÎNTR-O SESIUNE INEDITĂ 
DE ANTRENAMENT, CĂ GIMNASTICA 
ȘI ATLETISMUL FAC ECHIPĂ BUNĂ A REZISTAT LA 

PRIMUL VAL
∞Marius HUȚU

marius.hutu@prosport.ro

Validarea antrenorului na-
ționalei feminine de hand-
bal a rămas în aer după șe-
dința de ieri a Consiliului 
de Administrație al FRH. 
Radu Voina a rezistat la 
primul val în funcție, dar 
Comisia Tehnică trebuie 
să se întrunească în regim 
de urgență și să voteze 
confirmarea sau schimba-
rea cu Gheorghe Tadici.

Membrii Consiliului de Admi-
nistrație nu au putut lua ieri nicio 
decizie în privința selecționerului 
României. „Comisia Tehnică tre-
buie să se întrunească în regim de 
urgență. Ce am fi putut să votăm 
noi, continuitatea sau schimba-
rea? Am cerut Comisiei Tehnice 
să se facă o propunere, pe care 
să o validăm sau nu în Consiliul 
de Administrație din 2 februarie”, 
a declarat Cristian Gațu.

DUELUL VOINA -
TADICI SE MUTĂ
LA VÂLCEA

Prin lumea handbalului se 
zvone�te însă că nimeni nu 
a dorit să-și asume acum 
responsabilitatea unei de-
cizii, care ar fi dependentă 

de Vâlcea. Și toată aceas-
tă situație a fost crea-

tă pentru a nu pe-
riclita parcursul 

Oltchimului 

în Liga Campio-
nilor, care și-a pro-

pus să câștige Grupa 
C, și pentru a-și ușura 

astfel traseul către semifi-
nalele competiției. Se spune 
că partida de duminică de la 

Gyor (ora 18:15, live, pe Sport.
ro) este decisivă pentru Radu 
Voina. Dacă Oltchim va termina 
prima în grupă, atunci antrenorul 
are șanse să continue pe banca 
campioanei României și, auto-
mat, la prima reprezentativă. De-
ocamdată, Voina se va duela azi în 
campionat cu Tadici, la Vâlcea, în 
partida Oltchim - Zalău.   ¢

Ă PO�I
„AI CĂZUT RĂU, 
NU GLUMĂ“

„Dansul” sportiv... pe mai 
târziu. Deocamdată vorbele 
se leagă repede, de parcă se 
cunosc de câțiva ani. Își adre-
sează întrebări scurte, își întorc 
imediat răspunsurile, fiecare 
căutând să descopere din ce-
lălalt. Aflată încă în recuperare 
după ruptura de tendon ahili-
an, Sandra șchioapătă ușor, și 
„Moldo” o privește întrebător. 
„Stau de cinci luni, am avut pi-
ciorul stâng și mâna dreaptă în 
ghips. Două luni nu m-am putut 
mișca singură, a fost ca naiba”, 
îl lămurește. „Da’ ai căzut rău, 

nu glumă. Te refaci până la 
Mondiale?”, o compătimește el. 
„Trebuie! De luna viitoare încep 
să lucrez și tehnic, că deocam-
dată exersez doar pe partea fizi-
că. Sper să îmi recuperez până 
în octombrie măcar solul”, con-
chide optimistă Sandra, liderul 
lotului olimpic. 

STRETCHING… 
DE INTRODUCERE

Discuția alunecă ușor spre 
pregătire și cei doi hotărăsc să 
înceapă miniantrenamentul cu 
exerciții ușoare, de încălzire. 
Sandra îi exemplifică câteva 
elemente de mobilitate, pe care 
Vieru le privește un pic sceptic 
și le execută abia după îndelungi 
parlamentări. „Astea dau cam 
greu la spate, iar sfoara n-aș 
executa-o niciodată”, protestea-
ză el. Peste câteva secunde se 
schimbă rolurile, Vieru fiind cel 

care comandă exercițiile. „Din 
astea facem și noi, nu e proble-
mă. Hai, ceva mai greu, ce se 
face la atletism și nu se face la 
gimnastică!”, sare Sandra. Se 
amuză și încearcă să improvi-
zeze noi elemente. Spre exem-
plu, ridicarea piciorului la 90 
de grade, care formează parcă 
un dreptunghi fără o latură. Cei 
doi încearcă să-și atingă și mâi-
nile (foto stânga), cam ca doi 
jucători de tenis dintr-un dublu 
mixt care se întind să returneze 
o minge la fileu. „Uite, nu putem 
să ne atingem. Parcă am fi în ce-
lebrul film «Lanțul» la scena de 
final...”, susține sprinterul.  

NISIPUL, ELEMENTUL
DE LEGĂTURĂ

Ceasul ticăie amenin�ător, 
pentru că programul unui 
sportiv e strict, dar cei doi mai 
apucă să vorbească despre in-
terminabilele cantonamente. 
„Noi avem două pe an, unul în 
ianuarie, la munte, și unul vara, 
la mare, unde facem alergări pe 
nisip”, explică serioasă Sandra. 
„Moldo” îi fură imediat vorba: 
„Cu nisipul suntem prieteni și 
noi la pregătire, deși mie unul 
nu-mi place. Când s-or inventa 
400 m pe nisip, atunci cred că 
voi fi fan”, decretează el.  San-
dra și Ionuț mai dau două ture 
de alergare „scanați“ de foto-
reporteul Răzvan Lupică și de 
echipa PRO TV, dar timpul se 
scurge rapid și drumul celor doi 
se bifurcă. În călătorii spre noi 
culmi ale performanței �i spre 
noi medalii pentru România.  ¢

CHINURI

CA FOREST GUMP
Reprezentant al unei probe ce 
combină viteza cu rezistența, 
Vieru, elevul lui Victor Nicolae, 
aleargă cam două ore la antre-
nament. Sandra a alergat și trei 
ore continuu: „Când eram mai 
mică, am primit pedeapsă de la 
antrenori, iar ritmul pe tot timpul 
alergării a fost același. Acum nu 
știu dacă aș mai putea”.

Foto: Dan DU�Ă
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LIFE Loredana Jolie Ferriolo, una din-
tre fostele amante ale lui Tiger 
Woods (foto), a făcut o dezvălu-
ire șocantă. „Tiger a întreținut 

raporturi sexuale cu un bărbat! 
L-am văzut eu”, a spus mode-
lul italo-american. Mai mult, 
Loredana susține că jucătorul 

de golf a participat de nenumă-
rate ori la diverse întâlniri în 
cadrul cărora sexul în grup era 
o activitate obișnuită. 

„TIGER WOODS E BISEXUAL!“FI�E, 
PONTURI,
BĂNUIELI

Mesajul lui Răzvan 
Lucescu pentru Mutu 
e clar: ai luat la mi�to 
na�ionala, nu mai 
vii la na�ională! Din 
informa�iile ProSport, 
noul număr 10 al echipei 
reprezentative va fi 
Tănase, iar asta se va 
vedea la primul amical 
din acest an. 
Răzvan se gânde�te 
la viitor, �i bine face! 
Mutu ar mai fi ajutat 
na�ionala maxim doi-
trei ani, pentru că după 
34 de ani pu�ini atacan�i 
mai pot face fa�ă la un 
asemenea nivel. Apoi, 
să analizăm cât a ajutat 
Mutu na�ionala în ulti-
mii doi ani, să zicem. 9 
meciuri din 21, în care 
a înscris două goluri, 
adică un gol pe an! 
Unul cu Italia, la Euro, 
�i unul cu Muntenegru. 
Foarte pu�in pentru un 
jucător aflat la apogeul 
carierei �i care s-a 
pretins sau poate chiar 
a fost liderul na�ionalei 
României. Crede�i că 
Mutu va „exploda” la 
na�ională la 31 de ani? 

Ne va duce la Mondiale 
după trei campanii rata-
te cu el în frunte? Greu 
de crezut.
Lec�ia pe care i-o dă 
Răzvan Lucescu lui 
Mutu e îndreptă�ită 
după atitudinea de la 
ultimul meci în „galben” 
al „Briliantului“, cel cu 
Serbia (0-5). N-au fost 
în stare să-l pună la 
col� nici Iordănescu, 
nici chiar severul 
Pi�urcă, a reu-
�it-o Lucescu 
jr. Mutu ar 
trebui să 
în�eleagă, 
de�i e greu la 
vârsta asta 
după ce te-
ai crezut 
o via�ă 
dea-
supra 
tuturor, 
că nu e de 
neînlocuit.
Mul�i spun că 
Mutu ar trebui să mai 
primească o �ansă. Mai 
ales că e în formă �i 
înscrie la echipa de club. 
Chiar nu v-a�i săturat?

NU V-AȚI SĂTURAT 
DE MUTU?

Florin 
CARAMAVROV

florin.caramavrov 
@prosport.ro

JOC 
PERICULOS

OPINIE POLEMICĂ / ATACAT SUB CENTURĂ DE CĂTRE GIOVANI BECALI, RĂZVAN LUCESCU A RĂSPUNS IERI 
PRINTR-UN COMUNICAT, AFIRMÂND CĂ NU A FĂCUT REFERIRI LA VIAȚA PERSONALĂ A LUI MUTU

RĂZBOIUL 
LUMILOR

Giovani și Victor Becali îl apără pe 
Mutu, în timp ce dincolo stau  

Răzvan și tatăl său, Mircea. Reînvie 
o veche dispută a fotbalului nostru
∞Andrei NOURESCU
andrei.nourescu@prosport.ro

Nu este pentru prima 
dată când Giovani Becali 
atacă un membru sau un 
prieten al familiei Lucescu. 
Dezamorsat pe moment, 
conflictul este pe cale să 
devină unul „nuclear“, 
avându-l ca măr al discordi-
ei pe Adrian Mutu.

Luni, Giovani Becali a șocat cu o 
declarație incendiară, pe care, 

a doua zi, presa a interpretat-o ca 
un atac lipsit de gra�ie  la adre-
sa lui Răzvan Lucescu: „Răzvan 
Lucescu îl atacă pe Adrian Mutu 
într-un mod mârșav când spune 
că vine la echipa națională pen-
tru femei, ca să audă și nevasta 
lui. Dar pe asta o știți? Există 
oameni care fac bal mascat 
și își schimbă nevestele între 
ei. Dacă Mutu va mai fi atacat 
de Lucescu, va spune aceste 

lucruri, pentru că le știe mai 
bine decât mine”.  

„ÎN SERBIA A FOST
PENTRU FEMEI”

Practic, reacția lui 
Becali a venit ca un răs-
puns în aceeași notă și la 
același nivel cu atacul lui 
Răzvan, care conținea 
și el referiri la familie și 
viața personală. Concret, 
pe 9 ianuarie, cotidia-
nul Evenimenul Zilei a 
publicat câteva decla-
rații care i se atribuie lui 

Răzvan Lucescu legate 
de Adrian Mutu. „N-a 
venit la națională, ci 
pentru femei! Nu i-a 

stat gândul la echipă. Nu pot să 
tolerez așa ceva” și „A venit la 
Belgrad cu planul stabilit dinainte, 
ca să se vadă cu niște femei. N-am 
cum să-l iert, ce exemplu le poate 
da celorlalți jucători? Nu-l va ier-
ta nici soția, va afla și ea ceea ce 
a făcut”. Acestea ar fi declarațiile 
făcute de Răzvan Lucescu în fața 
unor prieteni, conform Evenimen-
tului  Zilei.

RĂZVAN A NEGAT
ATACUL LA MUTU 

Ieri a apărut și reacția oficială 
a lui Răzvan Lucescu, în forma 
unui comunicat, selecționerul in-
firmând categoric declarațiile din 
Evenimentul: „Am citit niște așa- 
zise «dezvăluiri», care includeau 
«opinii» ale mele cu privire la unii 
jucători. Neadevăruri s-au mai scris 
și se vor mai scrie. Nu am făcut ni-
ciodată niciun comentariu asupra 
vieții private a unui fotbalist“.

GIOVANI SE RETRAGE.
DEOCAMDATĂ!

Contactat de ProSport, Gio-
vani Becali și-a modificat aseară 
poziția din ziua precedentă. „Mă 
bucur că Răzvan a fost bărbat 
și a clarificat tot. Eu bănuiam că 
nu e adevărat ce s-a scris în acel 
ziar. Cât despre ce am zis, repet 
și acum, nu are nicio  legătură cu 
Răzvan, am vorbit despre alte per-
sonaje din fotbal, total diferite”. 
Chiar dacă războiul Lucescu - Be-
cali a fost deocamdată dezamor-
sat, el mocne�te de mai mul�i ani. 
Mircea Lucescu �i Giovani Becali 
s-au atacat reciproc, iar impresa-
rul a lovit în apropia�i ai lui Lucescu 
senior. Subiectul Mutu poate duce 
pentru prima dată la un conflict 
deschis între familii! ¢

GIOVANI BECALI VS 
LUCESCU&CO
Giovani Becali a 
atacat de-a lungul 
timpului în mai multe 
rânduri membri ai 
familiei Lucescu sau 
apropia�i ai antreno-
rului de la �ahtior.

∞În 1998, Becali s-a 
adresat ziariștilor care 
dezvăluiseră trecutul 
penal al lui Victor Pițur-
că, spunându-le că-i „va 
face de la brâu în jos“

∞ În 2004, Giovani 
Becali vorbea urât 
despre so�ia lui Mircea 
Lucescu, Neli: „
i-a pus 
silicoane, iar Mircea 
Lucescu e un �igan“!

∞ În decembrie 2005, 
în avionul de întoarcere 
de la Marsilia, Giovani 

i-a cerut lui Andone 
să-și dea demisia. 
După câteva zile, An-
done a fost dat afară

∞ 12 ianuarie 2009.   
A răbufnit din nou la 
adresa lui Andone. „Și 
Nețoiu, și Ando apar pe 
la TV, dar n-o să vină 
niciunul la Dinamo“

∞ În vara lui 2009, 
Giovani l-a atacat dur 
pe Ioan Ovidiu Sabău, 
care tocmai ajunsese la 
o înțelegere cu Dinamo: 
„Sabău să nu uite că a 
omorât un om cu mași-
na înainte de Revoluție 
și a fost scăpat de Poli-
ția Română. Dinamo l-a 
scăpat! Eu n-am nimic 
cu religia lui, dar pentru 
mine Sabău nu există”

OSTILITATE 
De când a 

venit la echipa 
națională, 

Răzvan Lucescu 
l-a avut deseori 

pe Giovani 
Becali (dreapta) 

printre 
contestatatri


