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PIȚURCĂ 
MUTĂ 
CU 
NEBUNUL

»8-9
de MARIAN

GUVERNATORUL DRAGOMIR ȚINE 
CURSUL JOS!

GIOVANI, DAT AFARĂ PE UȘĂ, INTRĂ 
PE GEAM

PUBLICITATE

17,5 MILIOANE 
FAȚĂ DE 10

CFR strivește 
Rapidul 
la bugete

»12-13

UN PORUMBEL 
SPORTIV COSTĂ 
20.000 DE EURO

„Hagi“ și 
„Dobrin“ 
zboară 
la maraton!

»20-21

Antrenorul vrea un fundaș
stânga sârb la Steaua. 
Nikola Mijailovic (în dreapta), 
de la Korona Kielce, e considerat
un tip excentric: s-a bătut în
vestiar la Wisla, a condus 
beat mort prin Polonia 
și a agresat un polițist!

Președintele LPF le plătește cluburilor 
drepturile TV la 3,8 lei pentru un euro! »6

Fostul impresar ar putea pătrunde la ședințele 
Consiliului de Administrație de la Dinamo »10

DIN DRAGOSTE 
DE SPONSOR 

Kaka s-a 
sărutat cu 
Jabulani!
NOI PERICOLE 
ÎN AFRICA 
DE SUD

Se poate 
surzi de la 
Vuvuzelas
»4

CM 2010



Cum va 
termina 
Sportul 
Studențesc 
viitoarea 
ediție a Ligii 1? 

1. Scapă de columbieni! Vezi pe cine aduce 
Pițurcă în schimb!
2. FOTO „Idoli“ care au „întors armele“! 
TOP 10 trădători din fotbalul românesc!
3. Mitea se autopropune la un club de top 
din Liga I

Cupele europene

Locurile 7-14

Retrogradează

Răspunde azi la întrebarea: 
„Cine va fi golgheterul CM 2010?“

11%

64%

25%

www.prosport.ro

Top 3 ştiri pe www.prosport.ro

Echipele de la turneul final 
vor fi „fluierate“ de pompieri, 
polițiști și vânzători

Vuvuzelas �i Jabulani sunt ultimele două cuvinte 
intrate în fotbaleză. Neologismele! Numai despre 
asta se vorbe�te în ultimul timp. Ce traiectorii 
mai are mingea �i câ�i decibeli emană trompetele. 
Edi�ia asta ce stă să înceapă e una atipică �i miza 
cea mai mare pare să fie constituită de faptul 
ca acest turneu final să se termine fără tragedii 
(atentate, crime, răpiri etc). Sunt două capitole 
distincte: Mondialul extrem �i Mondialul normal. 
Fotbalul din teren �i interesele de lângă. Blatter 
vine zâmbind în fa�a camerelor �i spune: „Abia 
a�tept să înceapă această edi�ie a Cupei Mondiale! 
Va fi minunată!”. Nu e zâmbetul lui, a�a cum 
mul�i spun că e un discurs hazardat. Problemele 
organizatorice de tot felul sunt cu două zile înainte 
de start unele mari de tot. De vineri însă uităm de 
tot... O să avem Vuvuzela �i Jabulani!

VORBIȚI FOTBALEZA

ZOOM ndial

2,1
COTA

pentru victoria 
Argentinei în meciul 
de debut de la CM, 
cu Nigeria

PARIUL ZILEI

70
DE MILIOANE 

de euro au costat serviciile 
medicale pentru spectatori, 

asigurate de organizatorii CM

DECLARA�IA ZILEI
Această ediție a Cupei 
Mondiale va fi minunată! 

Abia aștept să înceapă! 
Sepp Blatter, președinte FIFA

ZILE
0 3

MAI SUNT

de FILOTI

„LIPSĂ DE RESPECT!“
Jucătorii Argentinei, la control antidoping la 8 dimineața
∞Cătălin PARFENE

catalin.parfene@prosport.ro

Surpriză în delegația Ar-
gentinei de la CM dumini-
că dimineața, la ora 8:00: 
mai mulți jucători au fost 
nevoi�i să se prezinte la un 
control antidoping.

Tevez, Maxi Rodriguez, An-
dujar, Pozo, Romero, Aguero, 

Milito și Garce s-au trezit cu 
noaptea-n cap pentru controlul-
surpriză, unde au lăsat probe 
de urină și de sânge pentru a fi 
depistate eventualele substanțe 
interzise. „A fost o lipsă de res-
pect, pentru că noi planificase-
răm să mai dormim încă o oră. 
Se pare că aceste controale an-
tidoping sunt făcute când au ei 
(n.r. – cei de la FIFA) chef”, s-au 
plâns argentinienii. 

GARCE, PE URMELE
LUI MARADONA

Pe de altă parte, FIFA are 
cazuistica de partea ei: actualul 
selecționer argentinian, Diego 
Armando Maradona, a fost gă-
sit pozitiv în 1991 și la Mondialul 
din 1994, iar unul dintre jucăto-
rii vizați de control, Ariel Garce, 
a fost suspendat de federația 
din țara natală pentru consum 
de cocaină. ¢

FERICIT 
Messi 

răsuflă 
ușurat: cei 

care au avut 
de suferit 

au fost 
colegii lui

Foto: 
REUTERS

∞Cătălin PARFENE
catalin.parfene@prosport.ro

Criticate pentru proasta 
organizare a Cupei Mon-
diale, autoritățile din Afri-
ca de Sud au instituit o 
politică de toleranță zero 
față de fanii considerați 
violenți. Ultimii pe listă au 
fost zece suporteri argen-
tinieni „barras bravas”, 
ultrași din America Latină.

Suporterii, care au aterizat 
duminică la Johannesburg, 

au fost imediat arestați la aero-
port de autoritățile sud-africane, 
care i-au trimis ieri înapoi în Ar-

gentina. „Serviciile de informații 
au indicat că aceste persoane ar 
putea provoca acte de violență 
și conflicte cu alți fani, chiar și 
cu grupuri de suporteri argenti-
nieni, în timpul Cupei Mondiale. 
Cel puțin doi dintre cei arestați 
sunt lideri de galerie, iar unul 
este eliberat condiționat după 
ce a fost condamnat pentru 
omucidere”, a explicat poliția 
sud-africană, aflată în stare de 
alertă din cauza posibilelor aten-
tate teroriste marca Al Qaeda.

A OMORÂT 
UN COPIL DE 13 ANI!

Cel mai rău famat dintre 
ei, Sergio „Flay” Roldan, a fost 

REPLICĂ / ZECE „BARRAS BRAVAS”, TEMUȚII ULTRAȘI ARGENTINIENI, AU FOST EXPULZAȚI IERI DIN AFRICA DE SUD

TOLERANȚĂ ZERO!
De teama atentatelor teroriste, organizatorii Cupei Mondiale 
au pornit un veritabil război împotriva suporterilor violenți

găsit vinovat pentru moartea 
unui copil de 13 ani. Printre 
suporterii expulzați se numără 
și Pablo Bebote Alvarez, șeful 
galeriei lui Independiente, „dia-
volii roșii”. După ce autoritățile 
argentiniene au furnizat orga-
nizatorilor CM o listă cu 800 
de huligani, ultrașii au încercat 
să păcălească vigilența autori-
tăților folosind „ruta” Argenti-
na – Brazilia – Angola pentru 
a ajunge, într-un final, în Africa 
de Sud.

FANII, SUSȚINUȚI DE
PREȘEDINTELE ȚĂRII

Guvernul argentinian, con-
dus de președintele Cristina 

Kirchner, a fost acuzat că a 
susținut material deplasarea în 
Africa de Sud a unui număr de 
300 de „barras bravas”, con-
duși de un cunoscut militant 
proguvernamental. 

Potrivit Ole, fiecăruia din-
tre acești fani i-au fost cum-
părate biletele de avion, în 
valoare de 2.200 de dolari. 
Mai mult, 30 de ultrași au că-
lătorit chiar în același avion cu 
delegația naționalei! Conform 
datelor furnizate de poliția ar-
gentiniană, cei mai periculoși 
„barras bravas” sunt susțină-
torii cluburilor Independiente, 
Newell’s Old Boys, Boca Juni-
ors și River Plate. ¢

Cel mai 
violent 
grup de 
ultrași din 
Argentina 
este 
considerat 
„Los 
Borrachos 
del tablon”, 
fani ai lui 
River Plate

COLA-
BORARE 
Autorită�ile 
din Africa 
de Sud au ce 
învă�a de la 
colegii lor din 
Argentina, 
obi�nui�i să 
aibă de-a face 
cu „barras 
bravas“
Foto: EPA

Fenome-
nul „barra 
brava” s-a 
născut în 
anii 50, în 
Argentina și 
Uruguay

Foto: EPA



RAMIRES, LA PRIMELE 
GOLURI PENTRU NAȚIONALĂ
Ramires (foto stânga), mijloca�ul Benficăi, a 
marcat ieri primele sale goluri pentru Brazilia. De-
butant la națională anul trecut, Ramires a înscris 
aseară golurile de 3-0 și 5-1, sărbătorind reușite-
le cu degetul în gură. În țara natală, el a evoluat 
la gruparea Cruzeiro, unde a fost coechipier 
până în 2009 cu fostul portar al Stelei, Andrey.

Dunga a în-
ceput partida 
cu: Gomez 
– Maicon, 
Luisao, Juan, 
Gilberto –  
Josue, Rami-
res – D. Alves, 
Kaka, Robin-
ho – Nilmar 

echipei naționale a României, 
Pompiliu Popescu, a explicat 
pentru ProSport de ce brazili-
enii și-au ales perfect adver-
sarii: „Echipele calificate la 
Mondial nu au nevoie de 
adversari puternici. Le 
trebuie Tanzania, Zim-
babwe, adversari care 
nu pun probleme. Să 
le tremure chiloții, 
să fie jaloane!“. ¢

SAFARI SHOW
 03

www.prosport.ro

Mar�i 8 iunie 2010

CM 2010

PUBLICITATE

∞Irina MANDREȘ
irina.mandres@prosport.ro

Safariul Braziliei dinain-
tea Cupei Mondiale s-a 
încheiat perfect. După o 
incursiune în fotbalul afri-
can din lumea a treia, Bra-
zilia s-a ales cu 3 milioane 
de euro, bani primiți de la 
adversarele din ultimele 
două amicale, Zimbabwe 
și Tanzania, și cu un moral 
excelent pentru turneul fi-
nal: a învins în ambele me-
ciuri, 3-0, respectiv 5-1.

Naționala lui Dunga func-
ționează „ceas“ înaintea 

Campionatului Mondial din 
Africa de Sud. Ieri, în Tanza-
nia, Kaka și compania au făcut 
show cu africanii: i-au învins cu 
5-1, grație reușitei lui Kaka (76) 
și „dublelor“ lui Robinho (11 și 
34) și Ramires (53 și 92). Mai 

mult, presa din Brazilia este în 
extaz datorită lui Kaka: mijlo-
cașul lui Real Madrid a strălu-
cit ieri în amicalul cu africanii. 
„Kaka a arătat din nou ca jucă-
torul care a câștigat «Balonul 
de Aur»“, a scris O Globo. Dun-
ga a mai primit o veste bună: 
Julio Cesar, care a ratat prima 
sa partidă în doi ani din cauza 
unei accidentări, se recupe-
rează foarte bine și are șanse 
să joace în primul meci de la 
Mondial, pe 15 iunie, cu Coreea 
de Nord. 

„TESTE BINE GÂNDITE“
Amicalele Braziliei cu Zimba-

bwe și Tanzania au fost privite de 
mulți cu suspiciune. „Ce pregăti-
re poate să facă echipa naționa-
lă clasată prima în lume cu două 
formații care nu se regăsesc 
în Top 100?“, a fost întrebarea 
care a plutit în jurul naționalei lui 
Dunga în ultimul timp. Doctorul 

TANZANIA – BRAZILIA 1-5

Brazilia lui Dunga a făcut spectacol  
în Tanzania, în ultimul amical înainte de CM

Foto: AFP
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ATMOSFERĂ / TROMPETELE SUD-AFRICANILOR SUNT DETESTATE DE FOTBALIȘTI ȘI ARBITRI

MONDIAL GĂLĂGIOS!

Zgomotul infernal produs de o vuvuzela poate 
provoca unei persoane surzenia permanentă
∞Irina MANDREȘ

irina.mandres@prosport.ro

Vuvuzela, trompeta care 
va fi nelipsită de la Cam-
pionatul Mondial din Afri-
ca de Sud, este cel mai 
zgomotos instrument din 
lume folosit pe stadioane 
și poate provoca surzenia. 
Fotbaliștii și arbitrii o de-
testă, pentru că zgomotul 
produs îi împiedică să co-
munice pe teren.

Folosită de suporteri pe sta-
dioane în campionatul nați-

onal din Africa de Sud, vuvuzela 
garantează cea mai zgomotoa-
să Cupă Mondială din istorie. 
Inedita trompetă produce 127 
de decibeli, mai mult decât si-
rena unei ambulanțe ascultată 
de aproape – 123 de decibeli 

Standardele medicale im-
pun folosirea protecțiilor 
pentru timpane a persoa-
nelor care lucrează într-un 
mediu în care zgomotul 
depășește 85 de decibeli
Robert Beiny, 
medic specialist ORL

Mi-a fost imposibil să le 
dau jucătorilor indicații 
de pe marginea terenului 
în timpul unui amical cu 
Africa de Sud. Nu auzeau 
nimic din cauza acelor 
trompete!
Bryan Robson, 
selecționer Thailanda

– și mult mai mult decât tobele 
braziliene de samba – 105 deci-
beli. Zgomotul colectiv de pe un 
stadion în care suporterii suflă 
în vuvuzele a fost comparat cu 
acela produs de o turmă de ele-
fanți care aleargă sau cu acela 
al unui roi de albine agresive. O 
fundație mondială a medicilor 
ORL-iști avertizează că zgomo-
tul trompetei poate cauza sur-
zenia permanentă!

JUCĂTORII: „AR 
TREBUI INTERZISE!”

Fotbaliștii și arbitrii care au 
participat anul trecut la Cupa 
Confederațiilor s-au plâns în 
legătură cu vuvuzelele: „Acele 
trompete sunt foarte enervante. 
Nu mai putem să comunicăm 
pe teren. Ar trebui interzise!”, 
a spus Xabi Alonso, mijlocașul 
Spaniei. Nemulțumirea fotbalis-

tului este justificată, dacă ținem 
cont de faptul că fluierul arbitru-
lui produce 114 decibeli, fiind cu 
ușurință acoperit de trompetele 
sud-africanilor. Și televiziunile 
din Europa care vor transmite 
în direct meciurile de la turneul 
final au cerut FIFA interzicerea 
trompetelor, considerând că 
zgomotul va deranja comenta-
torii în timpul partidelor. 

„FAC PARTE DIN 
CULTURA FOTBALULUI!”

FIFA a respins numeroasele 
cereri de interzicere a vuvuze-
lelor, argumentând că fac parte 
din cultura fotbalului sud-afri-
can și că producătorii acestor 
trompete ar da faliment. Nu vor  
mai avea unde să vândă milioa-
nele de vuvuzele făcute special 
pentru acest Campionat Mon-
dial.   ¢

metru 
măsoară o 
vuvuzelă și 
este fabricată 
din plastic

1

Foto: MEDIAFAX

SMS MONDIAL
∞GRUPA A / FRANȚA 

ARE EMOȚII CU ABIDAL
Fundașul central Eric Abidal a lipsit ieri de 
la antrenamentul echipei lui Domenech din 
cauza unor probleme musculare. Partenerul 
său din centrul defensivei, William Gallas, nu 
este nici el refăcut.

∞GRUPA B / SAMARAS: 
„ȘANSE DOAR LA LOCUL 2”

Atacantul grec Georgios Samaras este 
realist: „Cred că Argentina va câștiga lejer 
grupa. Noi nu avem decât șansa de a ne cali-
fica de pe locul doi. Trebuie să fim realiști: ne 
luptăm cu Nigeria și Coreea de Sud”.

∞GRUPA C / ANGLIA, 3-0 
ÎN AMICALUL CU PLATINUM

Într-un meci de pregătire disputat ieri, Anglia 
a câștigat cu 3-0 în fața celor de la Platinum 
Stars, echipă din Africa de Sud. Marcatori au 
fost Defoe, Joe Cole și Rooney.

∞GRUPA D / MATTHAUS 
CRITICĂ ECHIPA GERMANIEI

Fostul internațional german Lothar Matthaus 
este nemulțumit de valoarea lotului lui Joachim 
Low: „Germaniei îi lipsesc individualitățile, 
jucătorii care pot decide singuri un meci”.

∞GRUPA E / JAPONEZII 
AU RĂU DE ÎNĂL�IME

Altitudinea ridicată din Africa de Sud le 
provoacă probleme de respirație japonezilor. 
Ca urmare, fiecare jucător a primit un tub 
special cu oxigen, la insistențele selecțione-
rului Takeshi Okada.

∞GRUPA F / SKRTEL, APT 
PENTRU MECIUL DE DEBUT

Fundașul central Martin Skrtel, accidentat în 
amicalul cu Costa Rica după doar 13 minute 
de joc, a declarat că va fi apt pentru meciul 
de debut cu Noua Zeelandă: „Nu este atât de 
grav, în câteva zile voi fi OK”.

∞GRUPA G / PEPE REVINE 
PE GAZON DUPĂ ȘASE LUNI

Fundașul portughez Pepe va reveni pe teren 
după o absență de șase luni, în amicalul de 
azi al naționalei lusitane cu Mozambic. „Nu 
va juca mult, va intra în repriza a doua”, a 
explicat selecționerul Carlos Queiroz.

∞GRUPA H / „BARÇA? MĂ 
GÂNDESC DOAR LA SPANIA“

Transferul de la Arsenal la Barcelona nu îl 
interesează momentan pe Cesc Fabregas. 
„Este foarte concentrat pe echipa națională 
și pe Cupa Mondială. Alții îi vor rezolva tran-
sferul la Barça”, a spus catalanul Pique.

∞Irina MANDREȘ
irina.mandres@prosport.ro

După ce a fost criticat de 
majoritatea jucătorilor, 
„Jabulani”, balonul oficial 
al Campionatului Mondial 
din Africa de Sud, și-a gă-
sit �i un lăudător. 

Kaka, brazilianul care are 
un contract de sponsorizare cu 
Adidas, compania care produce 
balonul, a afirmat ieri că mingea 

este perfectă și chiar a sărutat-o!
„Mingea este un dezastru!”, 

a afirmat Iker Casillas, portarul 
Spaniei, cu el fiind de acord și 
alți goalkeeperi de la turneul 
final. Balonul n-a fost criticat 
numai de portari: Luis Fabiano, 
atacantul Braziliei, s-a plâns că 
a fost înșelat de multe ori de 
traiectoria mingii. După câteva 
săptămâni în care „Jabulani“ 
a fost îngropată în critici, Kaka 
a sus�inut ieri o conferință de 
presă în care și-a făcut fericit cel 

mai important sponsor, 
Adidas, compania care 
produce mingea. „Nu 
voi critica balonul 
turneului final. Tot 
ce este nou produ-
ce impresii diferite. 
Sunt convins că în 
timpul Campiona-
tului Mondial mulți 
dintre cei care au 
criticat mingea își 
vor schimba părerea”, 
a spus Kaka.  ¢

KAKA IUBEȘTE „JABULANI“
Brazilianul a sărutat balonul produs de Adidas, 
compania cu care are un contract de sponsorizare
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FOTBAL
EXTERN

∞Alexandru ENCIU
alexandru.enciu@prosport.ro

Nu vă grăbiți să le cân-
tați prohodul! Incerți 
alaltăieri, Arjen Robben 
și Didier Drogba sunt 
din ce în ce mai aproape 

de a juca la Cupa Mondi-
ală încă din primul meci.

Un Mondial nu se ratea-
ză decât în situații fără 

ieșire. Când diagnosticul 
pare flexibil, se încearcă im-
posibilul. Așa s-a întâmplat 
și în cazul olandezului Arjen 
Robben. Extrema lui Bayern 
München s-a accidentat la 
pulpa stângă în timpul ami-
calului cu Ungaria (scor 6-1 
pentru „Portocala mecani-
că”), iar din primele investi-
gații se părea că visul lui de 
a juca în Africa de Sud s-a 

spulberat. Imediat a început 
o cursă contracronometru 
de recuperare a lui Robben. 

„În mod normal, o astfel de ac-
cidentare necesită între patru și 
șase săptămâni de refacere. Nu 
am acest timp. Voi încerca im-
posibilul”, a declarat jucătorul 
olandez. 

Ieri au venit și primele vești 
bune. Recuperarea sa decurge 
foarte bine, drept urmare antre-
norul Bert van Marwijk l-a păs-
trat în lot. Deocamdată, Robben 
se pregătește în Olanda, dar 
s-ar putea ca zilele următoare 
să se alăture echipei sale nați-
onale, care se află deja în Africa 
de Sud. Olanda face parte din 
grupa E, alături de Danemarca 
(primul adversar, pe 14 iunie), 
Japonia și Camerun.

„EXTREM DE 
ÎNCURAJATOARE“

Și Didier Drogba începe să 
zâmbească. El și-a fracturat an-
tebrațul la amicalul cu Japonia, 
s-a operat de urgență la Ber-
na, iar aseară era așteptat să 
se reintegreze în lotul Coastei 

de Fildeș. Totul 
s-a petrecut în 
numai trei zile! 
„Situația lui 
este extrem de 
încurajatoare”, 
a declarat un 
purtător de 
cuvânt al fede-
rației ivoriene. 
Antrenorul Sven 
Goran Eriksson a 
refuzat din start 
orice idee de a-l 
înlocui pe Drogba și 
se gândește, conform 
unor apropiați, că ar 
putea să-l foloseas-
că pe atacantul lui 
Chelsea chiar la me-
ciul de debut, pe 15 
iunie, cu Portugalia. 
Coasta de Fildeș 
face parte din grupa 
G, cea mai frumoasă 
de la CM, cu Brazilia, 
Portugalia și Coreea 
de Nord. ¢

OPTIMISM / ARJEN ROBBEN ȘI DIDIER DROGBA SPERĂ SĂ JOACE ÎNCĂ DIN PRIMELE MECIURI LA CUPA MONDIALĂ

TRAG DE EI!
Olandezul a fost păstrat în lot, accidentarea sa 
nefiind atât de gravă. Ivorianul a fost operat cu 
succes, iar ieri s-a alăturat lotului „elefanților”

Tot mai mulți antrenori um-
blă la psihicul jucătorilor 
înaintea marilor turnee sau 
a meciurilor importante.

Unii își motivează fotbaliștii 
cu materiale video, așa cum 

a fost cazul lui Răzvan Lucescu 
la primele sale meciuri ca selec-
ționer, când le-a prezentat trico-
lorilor un montaj impresionant 
cu bucuria fanilor după succe-
sele primei reprezentative. Alți 
tehnicieni tapetează vestiarul 
cu mesaje înflăcărate. Marcello 
Lippi, directorul tehnic al Italiei, 
are rețeta sa. El încearcă să fo-
losească, pe post de cârlig, suc-
cesul altor sportivi din țara sa. 

În urmă cu patru ani, Lippi și-a 
adunat jucătorii în vestiar și le-a 
spus că modelul lor trebuie să fie 
naționala feminină de polo a Ita-
liei, campioană olimpică en-titre. 

Cu doar câteva zile înainte 
de startul Cupei Mondiale din 
Africa de Sud, tehnicianul în 
vârstă de 62 de ani a găsit un alt 
exemplu de urmat: Francesca 
Schiavone, prima jucătoare de 
tenis din Italia care a câștigat 
turneul de la Roland Garros. 
„Ceea ce a reușit Francesca m-a 
entuziasmat. Puterea sa de lup-
tă, pasiunea și inima arătate au 
fost impresionante. Ea este mo-
delul nostru la Cupa Mondială”, 
a anunțat Lippi.  ¢

ITALIA / DIRECTORUL 
TEHNIC AL SQUADREI 
ÎI ÎNCARCĂ PSIHIC PE 
FOTBALI�TII SĂI

LUAȚI EXEMPLU 
DE LA SCHIAVONE!
Lippi spune că modelul echipei sale la Cupa Mondială va fi 
jucătoarea de tenis care a câștigat turneul de la Roland Garros

SMS INFO
OFERTĂ / FENER L-AR VREA 
PE MUTU, BECALI INFIRMĂ

Conform presei din Turcia, echipa Fenerbahce 
Istanbul ar fi dispusă să plătească șapte mi-
lioane de euro Fiorentinei pentru atacantul 
român Adrian Mutu. Impresarul jucătorului, 

Victor Becali, infirmă însă informația.

CM 2014 / TRAGEREA LA SORȚI, 
DEVANSATĂ CU PATRU LUNI
Tragerea la sorți a preliminariilor Cupei 
Mondiale din 2014 va avea loc mai devre-
me decât se estima, la sfârșitul lunii iulie 

2011. În mod normal, festivitatea are loc 
în noiembrie, cu doi ani și jumătate înainte 
de începerea turneului final.

GRECIA / PREOT PEDEPSIT 
PENTRU HULIGANISM
Un preot grec, susținător al echipei PAOK 
Salonic, a fost retrogradat în ierarhia 

bisericească pentru huliganism. Imagini 
cu preotul sexagenar Christos din Salonic 
au apărut pe youtube în timp ce se afla în 
mijlocul fanilor, pe străzi sau pe stadion, 
înjurând o echipă rivală.

TRANSFER / CARLOS 
A AJUNS LA BUCASPOR
Carlos, fostul portar al Stelei, s-a transfe-
rat de la Rio Ave (Portugalia) la Bucaspor, 

echipă promovată în prima ligă din Turcia. 
Portughezul evoluează pentru naționala din 
Congo, țara sa natală.

PUBLICITATE

Bătută de China (1-0) și 
criticată pentru rezultatele 
modeste de pe teren, națio-
nala Franței se află în central 
unui nou scandal. Secretarul 
de stat pe probleme de sport 
al Franței, Rama Yade, o 
tânără de origine senegale-
ză, a atacat echipa antrenată 
de Raymond Domenech 
(foto) pentru luxul în care s-a 
cazat în Africa de Sud. “Mă 
aștept ca echipa Franței să 

ne uimească cu rezultatele 
sale, mai degrabă decât cu 
hoteluri scumpe. Eu fac apel 
la decență în momente de 
criză”, a spus Rama Yade (33 
de ani). Declarațiile ei au fost 
penalizate imediat de ceilalți 
politicieni francezi, însă 
acuzele au făcut înconjurul 
lumii. În Africa de Sud, echi-
pa Franței este cazată într-o 
stațiune de cinci stele de pe 
malul oceanului Indian.

ACUZAȚI CĂ AU ALES LUXUL
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∞Andrei NOURESCU
andrei.nourescu@prosport.ro

Împrejurări bizare, de care 
Dumitru Dragomir nu e 
străin, au făcut ca echi-
pele din Liga I să iasă în 
pagubă cu peste un milion 
de euro pe 31 mai, atunci 
când s-au virat banii pen-
tru drepturile TV. De�i cur-
sul era în acea zi de 4,17 lei 
pentru un euro, cluburile 
au primit banii la un curs 
de 3,82 lei / euro!

Conducătorii de cluburi au 
descoperit că votaseră, în 

Adunarea Generală a LPF, să pri-
mească drepturile TV la un curs 
valutar mult inferior celui de la 
BNR. Mai exact, concernul RCS-

Antena 1 a plătit cea din urmă 
tranșă din drepturile tv (jumătate 
din suma pentru sezonul 2010-
2011), în valoare de aproximativ 
14,1 milioane de euro, în lei, la 
cursul de 3,82. Asta în vreme ce 
cursul real din ziua plății, 31 mai 
2010, la BNR, era de 4,17 lei. Prin 
urmare, consorțiul tv a făcut o 
economie de aproape cinci mili-
oane de lei, iar cluburile au pier-
dut, implicit, aceeași sumă.

CONCESIE PENTRU 
CONSORȚIU?

Surse din lumea fotbalului 
susțin că această operațiune 
este o concesie pe care Dumitru 
Dragomir le-a făcut-o deținăto-
rilor drepturilor tv, care se con-
fruntă cu probleme financiare. 
Consorțiul RCS-Antena 1 ar fi 

ÎN�ELEGERE / CONSOR�IUL RCS-ANTENA 1 
SE BUCURĂ, PE VREMURI DE CRIZĂ, 
DE FAVORURI NEA�TEPTATE 
DIN PARTEA LUI DUMITRU DRAGOMIR

MITICĂ �INE EURO LA 3,82 LEI!
Îmboldi�i de Dragomir, conducătorii de club au aprobat, straniu, ca plata drepturilor TV 
să se facă la un curs de schimb mult inferior celui real, pierzând astfel cinci milioane de lei

încercat în urmă cu un an să re-
negocieze contractul cu LPF, so-
cotindu-l prea mare, însă nu ar fi 
obținut de la Dumitru Dragomir 
decât această concesie, de a plăti 
banii la un curs mai mic.

„NU PUTEAM 
SĂ IAU EU DECIZIA!”

Contactat de ProSport, Dumi-
tru Dragomir a explicat că plata la 
respectivul curs de 3,82 lei a fost 
discutată și aprobată de toți con-
ducătorii din Liga I, la Adunarea 
Generală a LPF. „Doar nu puteam 
să iau eu o asemenea decizie, pre-
ședinții au decis asta. Este vorba 
de o limită, de un prag de garan-
ție, într-un an poate se plătește 
sub cursul oficial, într-un an mai 
mult, dar apoi se compensează, 
per total”, a explicat Dragomir. 

IANCU ȘI STAN
CONFIRMĂ

Varianta șefului LPF este con-
firmată și de președinți, printre 
care Marian Iancu sau Marius 
Stan. „Da, s-a plătit la acel curs, 
dar nu este nicio nedreptate, noi 
am decis asta, în Adunarea Gene-
rală”, a spus Iancu. „Am semnat 
un act adițional care prevedea 
plata la acel curs, acum vreun an, 
deci s-a făcut cu acordul nostru, 
pentru că este o perioadă de criză. 
N-avea cum să facă Dragomir asta 
de capul lui”, a spus și Marius Stan 
de la Galați.

DOBÂNDA S-AR FI 
OPRIT LA LPF?

Pe de altă parte, un alt con-
ducător din Liga I, care a pre-
ferat să nu-și dezvăluie iden-

titatea, a spus că Dragomir ar 
fi ținut sumele primite pentru 
drepturile tv timp de vreo pa-
tru luni în conturile Ligii, care 
a rămas astfel cu dobânda 
acumulată. Dragomir a negat 
însă și această ipoteză. „Unu la 
mână, să gândim logic: pe vre-
murile astea, e cineva nebun să 
plătească milioane cu luni bune 
înainte de termen? Nu cred. Doi 
la mână, am să vă arăt și intră-
rile în contabilitate, ordinele 
de plată, ultima tranșă de bani 
ne-a intrat prin trei transfe-
ruri, în perioada 15 mai - 31 mai 
2010, deci acum câteva zile, 
după care noi am și trimis ba-
nii la cluburi. Nu mai ascultați 
ce vorbesc tot felul de nebuni, 
luați-vă după acte”, a conchis 
Dragomir. ¢

Da, am 
primit 
toți banii 
care ni se 
cuveneau 
pentru 
locul 7, 
la cursul 
de 3,82 lei
Ioan Taban, 
președinte CA 
Rapid

Am semnat 
un act adi-
țional care 
prevedea 
plata la acel 
curs, deci 
s-a făcut cu 
acordul nos-
tru, pentru 
că este o 
perioadă de 
criză
Marius Stan, 
pre�edinte 
O�elul

milioane
de lei ar fi 
încasat în plus 
cluburile din 
Liga I dacă 
nu ar fi fost 
de acord să 
primească ba-
nii la un curs 
subevaluat
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Foto: Szasz 
ISTVAN

Să gândim 
logic: pe 
vremurile 
astea, e 
cineva 
nebun să 
plătească 
milioane cu 
luni bune 
înainte de 
termen?
Dumitru 
Dragomir,
pre�edinte 
LPF

„DACĂ NU MĂ CALIFIC LA EURO, PLEC!“
Lucescu spune că a răbufnit la adresa presei după ce „am fost bălăcări�i �i lua�i la mi�to“ 
∞Andrei NOURESCU

andrei.nourescu@prosport.ro

Răzvan Lucescu și-a explicat 
ieri, la Contraatac, declarați-
ile de după meciul cu Hondu-
ras, când a spus că „trebuie 
să luptăm singuri împotriva 
presei din România și a oa-
menilor de fotbal sau care 
fac afaceri în fotbal”.

Apoi el a subliniat că „obiec-
tivul meu este calificarea la 
EURO, dacă nu reu�esc, plec!“. 
Selecționerul consideră că așa 
cum multă lume își dă cu păre-
rea despre națională, așa are 
și el dreptul, la rândul său, să 
răspundă. „Toți întreabă cum de 
am îndrăznit să fac anumite afir-
mații despre presă. Ei, uite că 
am îndrăznit. Zilnic suntem ata-
cați și bălăcăriți, luați la mișto, 

și este normal să acumulăm 
nervi“, a spus Lucescu jr la 
Contraatac. 

„Niciodată nu am fost 
susținut de presă. S-a creat o 
imagine falsă. În țară s-a por-
nit o nebunie după amicalul 
pierdut cu Ucraina, nu este 
normal așa ceva. Cu Ucrai-
na au fost decizii incredibile 
de arbitraj, care au schim-
bat rezultatul acelui meci“, 

a adăugat Răzvan Lucescu.
Selecționerul spune că și tri-
colorii au acumulat tensiune, 
au nervi și este normal să mai 
răbufnească: „S-a sărit ime-
diat când am ieșit și mi-am 
exprimat câteva puncte de 
vedere. Strângem în noi multe, 
iar când ne spunem părerea, 
toți ne atacă. Nu mă trageți pe 
mine la răspundere”, a înche-
iat Răzvan. ¢

Săpunaru 
nu avea voie 
să sară la 
stafful tehnic 
și nu l-am 
convocat
Răzvan 
Lucescu
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CONCEDIAȚI PRIN SECRETARIAT
Este oficial. Stoichiță și oamenii din stafful său 
au fost anunțați ieri că trebuie să se prezinte 
cât mai repede la stadion pentru a-și rezilia, pe 
cale amiabilă, contractul de muncă la Steaua. 
Astfel, deși pare surprinzător, cel care i-a 
înștiințat pe „Lippi”, Andrei Speriatu, Mihai 
Teja și Ionel Colonel nu a fost Valeriu Argăsea-
lă. Vestea le-a fost comunicată persoanelor 
respective de un om din cadrul secretaria-
tul clubului din Ghencea. Chiar dacă Radu 
Paligora nu a fost anunțat, surse din anturajul 
acestuia ne-au mărturisit că medicul Stelei îl 
va însoți pe Mihai Stoichiță la Astra Ploiești, 
urmând a-și înainta și el demisia. Mai mult, nici 
Marius Ianuli nu va mai face parte din viitorul 
staff al lui Victor Pițurcă. Probabil că Mache va 
lucra la marketing.

∞Adrian DUMITRU
adrian.dumitru@prosport.ro

După ce a ratat promova-
rea cu Concordia Chiajna, 
Adrian Bumbescu va reve-
ni în această vară la Stea-
ua. Dar nu la prima echipă, 
ci la cea care e pregătită 
încă de Leo Strizu.

„Știu că sunt inclus în noul 
proiect pe care Piți îl are 

acum cu Steaua, dar nu știu ce 
rol voi juca în strategia lui”, a 
fost declarația pe care a făcut-o 
ieri Adrian Bumbescu. ProSport 
a aflat că fostul fundaș de fier 
al echipei care în 1986 câștiga 
Cupa Campionilor Europeni va 
fi numit de Pițurcă antrenor la 
Steaua II, loc ocupat acum de 
Strizu. Bumbescu nu va veni cu 
mâna goală și îl va aduce cu el, 
de la Chiajna, pe fundașul Florin 
Gardoș, care e internațional de 
tineret. „Gardoș a jucat foarte 
bine la Chiajna. Dacă se ține de 

treabă, poate ajunge mare fot-
balist”, a spus Bumbescu des-
pre jucătorul său. 

NOUL PREȘEDINTE 
E UN FOST JUCĂTOR 
STELIST

Dacă în mare parte ProSport 
v-a prezentat alcătuirea noului 
staff al lui Pițurcă, lucrurile nu 
sunt încă definitivate în privința 
celui care va fi „președinte de 
club pe linie fotbalistică”, așa 
cum îi place lui Gigi Becali să 
spună. Național a avansat ieri 
varianta cu Valentin Alexandru, 
vicepreședintele LPF, însă Be-
cali a spus că nu e adevărat, iar 
Piți va aduce un fost fotbalist 
stelist. Numele lui Ilie Dumi-
trescu și al lui Tudorel Stoica 
au fost cele mai vehiculate ieri, 
dar niciunul nu a fost confirmat. 
Pe de altă parte, Gigi Becali a 
declarat că Vali Argăseală va ră-
mâne la club �i va fi cel mai pro-
babil pre�edintele Consiliului de 
Administra�ie. ¢

BUMBESCU, LA STEAUA II!
Fostul fundaș de fier al  
ro�-alba�trilor din 1986 va fi 
sigur una dintre gloriile aduse 
de Pițurcă în noul mandat

Foto: Cosmin MO�EI
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STEAUA OFERTĂ TRĂSNET PENTRU GĂMAN!
Steaua este gata să dea 1,5 milioane de euro și 50% dintr-un viitor transfer
∞George PĂUNESCU

george.paunescu@prosport.ro

Victor Pițurcă insistă să 
aducă la Steaua jucători 
de la Craiova și a trecut la 
fapte.  Așa cum ProSport a 
anunțat încă de acum două 
săptămâni, ținta numărul 1 
este fundașul Valerică Gă-
man (foto), pe care Piți îl 
vrea neapărat în Ghencea. 

Steaua a și înaintat o ofertă 
concretă pentru internaționalul 
de tineret, 1,5 milioane de euro 
și 50% dintr-un viitor transfer, 
însă Mititelu nici nu a vrut să 
audă. „De la Craiova, în țară nu 
pleacă nimeni! Nu mă interesea-
ză nicio sumă, e netransferabil. 
M-am săturat de câte ori le-am 
spus tuturor să nu mai vină cu 
oferte”, a reacționat bossul Ști-
inței la aflarea ofertei. 

Găman ar putea părăsi to-
tuși Știința, dacă primește o 
ofertă concretă din străinătate, 
pe o sumă foarte mare. „Nimeni 
de la Craiova nu are ofertă. Au 
fost niște discuții, dar doar dis-
cuții, pentru Lung și Găman, 
însă vor pleca doar dacă pri-
mim prețul corect, adică minim 
4-5 milioane de euro fiecare”, a 
recunoscut Mititelu în urmă cu 
două săptămâni” ¢

an și 7 luni 
au trecut de la 
prima selecție 
a lui Găman la 
echipa națio-
nală, pentru 
meciul cu Franța 
de la Constanța. 
Selecționer era 
Victor Pițurcă

1

GIGI ARE IAR  
PROBLEME

∞Daniel VLAD
daniel.vlad@prosport.ro

Instanța supremă a reluat 
dezbaterile în dosarul lui 
Gigi Becali privind seches-
trarea de persoane și i-a 
audiat, în cursul zilei de 
ieri, pe cel poreclit Sandu 
Geamănu și pe unul dintre 
barmanii localului unde au 
fost reținute cele trei per-
soane de către bodyguarzii 
latifundiarului din Pipera.

Ziua de ieri a fost destul de 
agitată la Instanța Supremă.  
Motivul? Judecătorii au avut pe 
ordinea de zi cazul lui Gigi Be-
cali, în care a fost acuzat de se-
chestrare de persoane după ce 
i s-a furat autoturismul în urmă 
cu un an și jumătate. Cel audiat 
a fost inamicul numărul 1 al fi-
nanțatorului Stelei, Ilie Alexan-
dru, zis și Sandu Geamănu. 

Asistența prezentă în sală a 
fost uluită când acesta din urmă 
a dezvăluit în fața instanței că 
un apropiat al lui Gigi Becali a 
încercat să-i ofere suma de un 
milion de euro ca să determine 
părțile care îl acuză pe mai-ma-
rele roș-albaștrilor să dea decla-
rații în favoarea acestuia. „La un 
moment dat a venit cineva, nu 
pot spune, care era din partea 
lui George Becali, și mi-a oferit 
un milion de euro. Se dorea ca 
eu să determin părțile care îl 
acuză să dea declarații în favoa-
rea lui, dar evident că am refu-
zat”, a spus Ilie Alexandru. 

Întrebat de instanță în ce ca-
litate a fost audiat de procurori, 
acesta a mărturisit că în cea de 
martor, pe motiv că fratele uneia 
dintre părțile vătămate venise în 
seara respectivă la el să-l anun-
țe că David Stan Constantin și 
alte două persoane fuseseră se-
chestrate. ¢

Sandu Geamănu a spus că 
o persoană din anturajul lui 
Becali i-a promis un milion 
de euro pentru ca acuzatorii 
să-și schimbe declarațiile

săptămâni
a stat Gigi 
Becali în 
arest după 
ce a fost 
acuzat de 
sechestrare 
de persoane

2

După tot 
scandalul 
cu Gigi 
Becali, 
unul dintre 
bodyguarzii 
săi, Cătălin 
Zmărăn-
descu, l-a 
părăsit pe 
patronul 
stelist

CINE E NIKOLA 
MIJAILOVIC
∞ are 28 de 
ani și s-a năs-
cut în Serbia

∞ poate evo-
lua oriunde pe 
banda stângă

∞ a jucat la 
șapte echipe, 
printre care 
Steaua Roșie 
Belgrad și 
Wisla Cracovia

∞ are 16 
selecții în 
naționala sub 
21 de ani a 
Serbiei, cu 
care a parti-
cipat și la CE 
de tineret din 
2004, unde 
s-a clasat pe 
podium

Foto: Alexandru HOJDA

Foto: Florin CEAU�U

„NEBUNUL“,  
PROPUS LUI PIȚI!

VIZIONARE / SÂRBUL 
NIKOLA MIJAILOVIC E 
SUPERFOTBALISTUL PE 
CARE TEHNICIANUL STELEI 
L-A PLĂCUT DIN DVD-URI

∞Bogdan STERIOPOL
bogdan.steriopol@prosport.ro

∞Florin MARIAN
florin.marian@prosport.ro

De mai bine de o săptă-
mână, Victor Pițurcă vizi-
onează acasă DVD-uri cu 
jucători străini, pe care 
vrea să-i aducă la Steaua. 
Unul singur l-a impresio-
nat pe fostul selecționer, 
Nikola Mijailovic, un fot-
balist bine cotat de sârbi 
și polonezi și lăudat de ro-
mânii care au lucrat cu el 
la Wisla Cracovia.

Victor Pițurcă are pe biroul 
lui DVD-uri cu mai mulți fot-

baliști din străinătate care i-au 
fost propuși de apropiați. Noul 
antrenor al Stelei a remarcat 
unul singur până acum. Pe sâr-
bul Nikola Mijailovic, care evolu-
ează în prezent la Korona Kielce, 
în Polonia. Fotbalistul a fost pre-
gătit și de Dan Petrescu la Wisla 
Cracovia, unde a evoluat alături 
de românii Hristu Chiacu și Emi-
lian Dolha. „E un superjucător, 
ar fi poate cel mai bun fotbalist 
de bandă stânga din Liga I, dacă 
ar veni”, spun românii care l-au 
cunoscut. „Sârbul e agresiv, 
rapid și foarte tehnic. Cât de 
agresiv? Păi la antrenamente 

venea echipat ca un războinic, 
cu feșe, apărători, pentru el fi-
ecare ședință de pregătire era 
ca un meci oficial. La Wisla era 
folosit și ca fundaș stânga și, 
deși băga piciorul, e mai degra-
bă mijlocaș. Își poate pune mai 
bine în valoare calitățile”, ne-a 
spus unul dintre românii care îl 
cunoaște bine. 

S-A TRAS CU 
PISTOLUL DUPĂ EL

Dan Petrescu l-a îndrăgit 
foarte tare și l-a pus căpitan de 
echipă. Când „Bursucul” a ple-
cat de la Wisla, câțiva jucători 
polonezi au dat niște declarații 
în presă nefavorabile tehnicia-

nului român. Sârbul Mijailovic 
i-a pus imediat la punct în vesti-
ar pe colegii care nu l-au agreat 
pe Petrescu. Nu conta că erau 
polonezi. La Wisla era cel mai 
iubit jucător de  către fani. Cât 
privește latura agresivă a lui Mi-
jailovic, aceasta e una care se 
extinde și în afara terenului de 
joc. Drept exemplu în acest sens 
stă un incident care a avut loc  
în Polonia. Deși avea permisul 
suspendat, Nikola a fost prins 
conducând și, pe deasupra, era 
băut. A coborât din mașină și i-a 
dat polițistului un cap în figură, 
după care a fugit, iar oamenii în 
uniforme au fost nevoiți să tragă 
cu pistolul după el!   ¢

Fostul elev al lui Dan Petrescu de la Wisla are determinare pe teren, dar și în afara lui

metri 
măsoară 
sârbul  
Mijailovic,  
fiind un  
jucător cu 
talie pentru 
postul pe  
care joacă

1,85

Foto: EPA

IPOSTAZĂ Mijailovic 
(dreapta), pe vremea 
când era la Wisla, 
într-un duel cu Beckham



∞Nicu BĂDESCU
nicu.badescu@prosport.ro

Cu o zi avans, adică dumi-
nică, fanii au sărbătorit îm-
plinirea a 63 de ani de la în-
ființarea Stelei. Suporterii 
roș-albaștrilor au fost se-
parați și de această dată. 
Dacă grupul de la Peluza 
Nord a petrecut în liniște, 
în complexul din Ghencea, 
fac�iunea de la Sud a fost 
alături de marile glorii ste-
liste într-un club.

Atenția tuturor s-a îndreptat 
însă spre sărbătoarea fani-

lor de la Peluza Sud, care, ală-
turi de AISS, au reușit să strân-
gă nume importante din istoria 
Stelei. 

I-AU PUPAT MÂNA 
LUI LĂCĂTUȘ

Lăcătuș, Tudorel Stoica, Ilie 
Dumitrescu, Bărbulescu, Belo-
dedici, Ogăraru, Alina Dumitru, 
Marius Stavrositu și Ștefan Bir-
talan au fost ovaționa�i minute 
în șir.

Dintre fotbaliști, primul 
care a pășit pe scenă a fost 

Ilie Dumitrescu. În 
uralele fanilor și cu 
lacrimi în ochi, fostul 
mijlocaș al Stelei s-a 
înclinat în fața cole-
gilor de odinioară: 
„Mă simt mândru 
că ajung primul în 

fața voastră pentru 
un motiv simplu: ca 

fan, mi-aș dori ca cei 
care îmi vor urma să 

se mai nască o dată 

pentru Steaua”. Pe rând, Sto-
ica, Belodedici, Bărbulescu 
și Lăcătuș au venit în fața su-
porterilor, „Fiara” fiind, ca de 
obicei, cel mai popular per-
sonaj. În momentul discursu-
lui, ultrașii au îngenuncheat 
în fața fostului atacant. Unii 
dintre ei i-au pupat mâna în 
semn de respect!

FANII L-AU SUFOCAT 
PE OGĂRARU

De departe, cel mai emoți-
onat dintre toți cei sărbătoriți 

duminică seară a fost George 
Ogăraru. Fundașul, liber de 
contract după ce angajamen-
tul pe care-l avea cu Ajax a 
expirat, a fost asaltat de fani. 
„Vino acasă, George!”, s-a au-
zit din sute de piepturi, după 
care cei prezenți au sărit, la 
propriu, pe fotbalist pentru 
a-l îmbrățișa. Printre lacrimi, 
Ogăraru a explicat că s-ar în-
toarce în Ghencea, dar a lăsat 
să se înțeleagă că, pentru a 
se îndeplini asta, mai trebuie 
să vrea și Pițurcă. ¢

ȘI CAMPIONII 
PLÂNG 
CÂTEODATĂ!
Fostele glorii au fost emoționate până la lacrimi la 
petrecerea organizată de suporterii roș-albaștrilor
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E un semn bun că la 
petrecere n-am fost 
înjurat. Oricum, din 
noul sezon nu vor 
mai fi interziși pe 
stadion. Să vină toți 
steliștii alături de noi!
Gigi Becali, 
finanțator Steaua

PUBLICITATE

Foto: Cosmin MO�EI
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DINAMO

AMBIȚIE

„VREAU SĂ MĂ IMPUN 
LA DINAMO!“
Cristi Bălgrădean (foto), noul portar al lui 
Dinamo, a anunțat obiectivul său personal 
la trupa din „Ștefan cel Mare“. „La negocieri, 
Florin Prunea m-a întrebat dacă sunt la fel 
de tupeist și pe teren. I-am replicat: «Normal 
că sunt»! Îmi doresc ca într-un timp foarte 
scurt să mă impun la Dinamo, pentru că de 
aceea merg acolo. Vreau să joc!“, a explicat 
fotbalistul în vârstă de 22 de ani.

TRANSFER 

ANDREI CRISTEA A MAI FĂCUT 
UN PAS SPRE BRESCIA! 
Andrei Cristea (foto) are 
din ce în ce mai multe 
șanse de a se transfera 
în Italia. Cei mai hotărâți 
pentru a-l achiziționa pe 
golgheterul din România 
sunt cei de la Brescia. 
Duminică seara, fosta 
echipă a lui Lucescu, Hagi și Sabău a jucat 
cu Citadella și s-a calificat în finala pentru 
promovare în Serie A. Meciul decisiv va avea 
loc între Brescia și Torino.

FUTSAL

AMICALE CU SERBIA 
LA BAIA MARE
Echipa națională de futsal a României va sus-
ține astăzi (ora 18:00) și mâine (ora 12:00) 
două partide de verificare în compania selec-
ționatei similare a Serbiei. Ambele jocuri se 
vor disputa în Sala Sporturilor din Baia Mare 
și vor fi transmise în direct pe Sport 1.

∞Cătălin MUREȘANU
catalin.muresanu@prosport.ro 

∞Mihai NEJNERU
mihai.nejneru@prosport.ro 

Bogdan Lobonț a reve-
nit ieri la Dinamo. Pentru 
moment, doar la discuții 
cu șefii Badea și Borcea. 
Portarul care a fost legiti-
mat în ultimul sezon la AS 
Roma a avut o întâlnire cu 
cei doi șefi ai „câinilor”, iar 
aceștia i-au transmis că îl 
doresc din nou la echipă.

„Lobby, tu ai vrea să vii? Noi 
avem nevoie de experien-

ța ta, iar mereu când te-ai întors 
aici ai avut rezultate”, i-au spus 
acționarii. Dar de ce ar renunța 
șefii la 1,5 milioane de euro din 
partea Romei, mai ales că italienii 
și-au manifestat interesul de a-l 
achiziționa pe cel poreclit „Pisi-
ca”? Romanii vor să achite suma 
în mai multe rate, iar acest lucru 
nu este pe placul roș-albilor. În 
plus, dinamoviștii au nevoie de 
trei portari, iar până acum l-au 
transferat doar pe cel care ar pu-
tea fi varianta a treia sau maxim 

∞Cătălin MUREȘANU
catalin.muresanu@prosport.ro

∞Mihai NEJNERU
mihai.nejneru@prosport.ro

Dinamo a convocat săptă-
mâna viitoare Consiliul de 
Administrație al clubului, 
care își anunță cea mai 
interesantă ediție din ulti-
mii ani. Va fi așa �i pentru 
că situația de la echipă nu 
este deloc roz.

Va trebui rezolvată problema 
datoriilor către fotbaliști sau 

bănci și apoi se va discuta strate-
gia de transferuri a roș-albilor. 

Momentul ședinței acționa-
rilor este delicat pentru condu-
cătorii „câinilor“, context în care 
Cristi Borcea a făcut o mutare 
surpriză. Președintele executiv 
intenționează să îl invite la ședin-
ță și pe Giovani Becali, autodecla-
rat „consilierul clubului Dinamo“. 
Decizia vine într-un moment în 
care sfaturile fostului președin-
te au o tot mai mare greutate la 
echipă, Becali fiind acum repre-

zentantul vestiarului iar, mai nou, 
după numirea lui Ioan Andone, și 
al băncii tehnice! Bună sau rea 
pentru formația din „Ștefan cel 
Mare”, inițiativa va trebui apro-
bată și de președintele Nicolae 
Badea, a cărui poziție nu este 
cunoscută în acest moment.  Re-
venind la ședința dinamoviștilor, 
la întrunirea de peste zece zile se 
va stabili bugetul de transferuri al 
echipei, suma fiind stabilită  însă 
de o altă hotărâre ce va fi luată 
săptămâna viitoare, legată de nu-
mele jucătorilor care vor fi lăsați 
să plece de la club. ¢

ÎNTÂLNIRE / PORTARUL A TRECUT IERI PRIN „ȘTEFAN CEL MARE” ȘI A DISCUTAT CU BADEA ȘI BORCEA 

TRAG PISICA DE COADĂ

a doua, Cristian Bălgrădean, de 
la UTA. Schimbul Cristea - Panti-
limon pare să fi căzut, iar înregi-
mentarea bulgarului Chavdarov 
este pusă încă sub semnul în-
trebării. Astfel, dacă ar reuși să-l 
convingă pe Lobby, Dinamo ar 
da o mare lovitură și în fața fani-
lor și ar aduce și un plus mare de 
valoare apărării, compartimentul 
cel mai suferind în sezonul trecut.  

AR CONTINUA LA ROMA
Din păcate pentru acționari, 

Lobonț nu pare foarte tentat 
să revină. Le-a mulțumit �efilor 

Badea și Borcea și a spus că 
ar vrea să reușească la Roma. 
Chiar și așa, cei din „Ștefan cel 
Mare” așteaptă să vadă cum vor 
decurge negocierile cu Pantili-
mon și Chavdarov, iar mai apoi 
vor accepta sau nu oferta de 
achiziționare a lui Lobonț din 
partea italienilor.

	efii �i-l doresc oricum din 
tot sufletul înapoi pe goalkee-
per-ul în vârstă de 32 de ani  �i 
vor mai da un ultim asalt în caz 
că nu vor reu�i să se în�eleagă 
cu portarul Timi�oarei sau cu 
cel al lui 
SKA. ¢

Șefii l-au întrebat pe Lobby dacă ar vrea să se întoarcă, mai ales că 
până acum au transferat doar un portar, pe Bălgrădean, de la UTA

GIOVANI, CONSILIER ȘI LA ȘEDINȚE!
Borcea a decis: „câinii“ își negociază viitorul în prezența lui Ioan Becali

Ultimele 
apariții ale 
lui Giovani 
Becali la CA 
al clubului 
datează 
din 2005, 
din vremea 
când vărul 
patronului 
Stelei era 
președintele 
„câinilor“

de mii
de dolari este 
salariul pe 
care îl încasa 
Bogdan 
Lobonț în 
„Ștefan cel 
Mare“

600

Foto: Bogdan IORDACHE
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RAPID

∞Gigi STANCU
gigi.stancu@prosport.ro

∞Victor STOICESCU
victor.stoicescu@prosport.ro

Camerunezul Jean Paul 
Yontcha (27 de ani) e pe 
cale de a fi adus de George 
Copos la Rapid. Atacantul 
a jucat în trecut la CS Oto-
peni.

Cum atacul este de departe 
punctul slab al „feroviarilor”, 

patronul Rapidului și-a făcut o 
listă cu nume de jucători care pot 
fi aduși în locul „neamțului” Ale-
xandru Ioniță și s-a oprit asupra 
unui african care a mai evoluat 
în campionatul României. Acesta 
se numește Jean Paul Yontcha, 
este camerunez și a jucat sezo-
nul trecut pentru Belenenses, în 
prima ligă a Portugaliei. Echipa 
din Lisabona a retrogradat însă la 

∞Alex AMIRONOAIEI
alex.amironoaiei@prosport.ro

Revenirea lui Dinu Ghe-
orghe în Giulești întârzie, 
dar actualul președinte 
al celor de la FC Brașov 
s-ar putea baza anul vii-
tor pe un buget demn de 
o echipă de Liga Campio-
nilor.

„Planeta se scufundă“, dar 
Rapid ar putea avea sezonul vi-
itor un buget de zece milioane 
de euro, și acest lucru îl spune 
chiar George Copos: „Nu e așa 

ușor să faci un contract, deo-
camdată fac cu domnul Dinu 
bugetul pentru sezonul urmă-
tor. Ar trebui să ajungă undeva 
la șase milioane de euro, dar 
dacă vom vinde un jucător s-ar 
putea duce la zece milioane”.  
Vizat pentru plecarea în străi-
nătate  este, cu siguranță, că-
pitanul Costin Lazăr.  

„VAMĂ“ VREA
TOTUL CA LA CARTE

„Vamă“ e la un pas de Ra-
pid, dar singurul motiv pentru 
care nu îi conduce încă pe alb-
vișinii este că George Copos 

nu a reușit deocamdată să îi 
garanteze acel buget de șase 
milioane de euro pe care îl 

cere. El ține neapărat să aibă 
acești bani în sezonul urmă-
tor, pentru a fi sigur că nu vor 
mai exista întârzieri cu sala-
riile și că va putea să înceapă 
imediat perfectarea transfe-
rurilor.

Din câte se pare însă, 
bossul de la Ana nu va avea 
probleme, în conturile clubu-
lui urmând să intre banii din 
drepturile TV, 2,5 milioane de 
euro și încă 1,5 milioane de la 
transferul lui Alexandru Ioniță 
la FC Köln, restul, până la șase 
milioane, fiind suportați de 
George Copos. ¢

MUTARE / ARTIZANUL TRANSFERULUI NU ESTE DINU GHEORGHE, CUM ERA DE AȘTEPTAT, CI CHIAR PATRONUL GEORGE COPOS

Rapid se pregătește să-l aducă înapoi în campionatul românesc
pe atacantul camerunez care a trecut �i pe la CS Otopeni

finalul campionatului, iar atacan-
tul nu vrea să evolueze într-o ligă 
inferioară.

TREBUIA SĂ VINĂ
ÎN VARA TRECUTĂ

George Copos a auzit de si-
tuația lui Yontcha și și-a adus 
aminte că l-a dorit la Rapid și 
vara trecută, când trebuia să 
vină însoțit de Nuno Diogo și de 
Predrag Lazic, dar și de întreaga 
conducere a celor de la CS Oto-

peni! Și jucătorul ar fi încântat să 
evolueze pentru Rapid, unde este 
atras de atmosfera incredibilă fă-
cută de fani. Nu multă lume știe 
că, atunci când se punea proble-
ma să vină în Giulești, africanul îi 
suna nerăbdător din vacanță pe 
conducătorii lui CS Otopeni pen-
tru a-i întreba când semnează cu 
Rapid! Un avantaj al acestei mu-
tări ar fi faptul că Yontcha se află 
la final de contract cu Belenenses 
și poate veni gratis în Grant. ¢

10.000.000 DE EURO PENTRU TITLU
Dinu Gheorghe va deveni oficial �ef în Grant după ce Copos îi va garanta bugetul

jocuri 
a bifat Jean 
Paul Yontcha 
pentru CS 
Otopeni în 
sezonul 2008-
2009, când a 
marcat și două 
două goluri 
pentru ilfoveni

16

goluri 
în 21 de par-
tide oficiale a 
marcat Jean 
Paul Yontcha 
pentru 
Belenenses 
în sezonul re-
cent încheiat, 
portughezii 
retrogra-
dând în liga 
secundă
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AU PUS OCHII PE UNGURUȘAN
După plecările lui Săpunaru și Helder, pos-
tul de fundaș dreapta în echipa Rapidului 
rămăsese complet descoperit. În primă 
instanță, giuleștenii au pus ochii pe brazili-
anul de la FC Brașov, Rui Duarte, care este 
deja acontat. Pentru a rezolva complet pro-
blema, alb-vișiniii vor să îl ia și pe Bogdan 
Ungurușan (foto), fundaș dreapta la „U“ 
Cluj, în vârstă de 27 de ani.

TRANSFER

ALIUȚĂ LA BRĂNEȘTI!
Proaspăt promovată în Liga I, Victoria Bră-
nești s-a pus pe treabă și a început să se 
întărescă pentru dulelurile cu granzii primei 
divizii. Ilfovenii au realizat primul transfer, 
înregimentându-l pe Marian Aliuță, 32 de 
ani, care a jucat ultima oară în Azerbaidjan, 
la Neftci Baku. „Îl cunosc pe Aliuță de când 
juca la Steaua. În iarnă s-a pregătit două 
luni cu noi și este jucătorul de care Brăneș-
tiul are nevoie în faza ofensivă”, a declarat 
antrenorul Brăneștiului, Ilie Stan. Aliuță a 
semnat un contract pe un an, cu opțiune 
de prelungire pentru încă unul, și va încasa 
35.000 de euro pe sezon.

PROTEST

O ZI FĂRĂ PARIURI!
Casele de pariuri din România au decis să 
protesteze față de decizia Guvernului de 
a elimina pragul de neimpozitare de 600 
de lei a câștigurilor obținute din jocurile de 
noroc și pariuri sportive. Astfel, pe parcur-
sul zilei de astăzi, agențiile de pariuri vor 
fi închise în semn de protest. Potrivit unui 
studiu, o măsură similară a fost adoptată în 
anul 2005, rezultatul fiind o reducere a înca-
sărilor medii ale caselor de pariuri cu 47,5% 
și o scădere a numărului de agenții cu 30%. 
De asemenea, studiul mai arată că încasări-
le lunare în domeniul pariurilor sportive sunt 
estimate la 100 de milioane de lei, iar taxele 
procentuale plătite către bugetul de stat se 
ridică la 6,5 milioane de lei lunar.

VINE ȘI YONTCHA

Avem datorii mari, de aceea 
nu �tiu cât vom putea mări 
bugetul. Totul se datorează 
managementului dezastru-
os de acum doi ani �i din 
cauza crizei trebuie să fim 
cumpăta�i
George Copos, 27 mai 2010

Foto: Vlad CONSTANTINESCU

Foto: Vlad CONSTANTINESCU



Sportul se vede altfel când pariezi !

SE APROPIE LUPTA 
PENTRU GLORIE

NOROCUL CUNOSCĂTORULUI

Pe tărâm african pentru prima dată în is-
torie, Cupa Mondială e fără doar și poate 
un vis pentru orice fotbalist de pe mapa-
mond. De la Messi la Robinho sau de la 
Rooney la Torres, cu toții sunt în căuta-
rea resurselor necesare, după un sezon 
extrem de solicitant, pentru a pune mâna 
pe trofeul mult râvnit. Ca la orice ediție 
însă, surprizele nu se vor lăsa așteptate, 
victoriile neașteptate fiind o adevărată 
mană cerească pentru pariori.

BRAZILIA
Cea mai galonată echipă din istorie 
vine la Mondiale fără un Ronaldinho în 
mare formă, dar cu un lot extrem de 
bine închegat. Chiar și așa, naționala 
cariocas se află în cea mai grea grupă, 
cu Coasta de Fildeș, Portugalia și 
Coreea de Nord, putând astfel să își 
tureze motoarele de la început.

Nu mai e mult și se împlinesc 44 de ani 
de când Anglia a cucerit pentru prima 
dată Cupa Mondială. Ca de fiecare 
dată, englezii se află printre favoriți, 
dar acum par să aibă un mic avantaj, 
iar acesta se numește Fabio Capello.

ANGLIA
Cu niște atacanți de excepție, în 
frunte cu Leo Messi, probabil cel mai 
bun fotbalist din lume la această oră, 
Argentina e, cu siguranță, una dintre 
cele mai îndreptățite echipe să spere 
la trofeu. Este cotată însă cu a patra 
șansă, lucru influențat de antrenorul 
Diego Armando Maradona.

ARGENTINACOTĂ
5,50

COTĂ
7,00

COTĂ
5,00

COTĂ
5,00Campioana europeană en-titre este 

văzută de foarte multă lume și viitoa-
rea nouă campioană mondială. Cu 
alt lot față de Europeanul din 2008, 
dar cu Del Bosque pe bancă, Torres și 
compania pare să fie în stare, în sfâr-
șit, să confirme încrederea publicului 
și să câștige Cupa Mondială.

SPANIA

�����������

www.pariloto.ro
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„NICIODATĂ LA �TIIN�A!“

CFR SE  
AUTOFINANȚEAZĂ!

SIGURANȚĂ / TITLUL CUCERIT 
LUNA TRECUTĂ VA ADUCE 
ÎN CONTURILE CAMPIOANEI 
MINIMUM 17,8 MILIOANE DE EURO

Președintele Iuliu Mureșan își anunță patronul că, de-acum încolo, 
clubul din Gruia se poate susține financiar, fiind pe profit

∞Paula MITRACU
redactiacluj@prosport.ro

După nouă ani de domnie a 
lui Arpad Paszkany, CFR a 
devenit o afacere profita-
bilă. Clujenii iau minimum 
18 milioane pentru titlu 
și participarea în grupele  
Ligii Campionilor și chel-
tuie doar 12!

De la preluarea echipei, în 
2001, Paszkany a băgat 

72 de milioane de euro la CFR. 
Zilele trecute, omul de afaceri 
a primit însă o veste bună de la 
contabilii clubului, via președin-
tele Iuliu Mureșan. „Ne putem 
susține singuri! Suntem pe plus. 
Ce va veni de la sponsori este 
un bonus”, i-a transmis șeful 

clubului patronului său, după ce 
a primit un raport cu socotelile 
făcute de contabili. Salvarea fi-
nanciară a clubului a fost adusă 
de câștigarea eventului și de 
iminenta participare în grupele 
Ligii Campionilor, care vor băga 
în conturile lui CFR aproape 14 
milioane de euro! În sezonul re-
cent încheiat, bugetul campioa-
nei a fost de 10 milioane de euro.

BANI CU LOPATA 
PENTRU ȘASE TROFEE 
ȘI STADION

Înaintea finalei Cupei Români-
ei de la Iași, Paszkany a făcut un 
audit „la sânge” în club. „Conta-
bilii mi-au transmis că am inves-
tit 72 de milioane de euro până 
acum, cu tot cu stadion, în care 
am băgat 24 de milioane! A meri-

tat, nu mă voi opri! 8 milioane de 
euro vom investi în această vară 
numai în transferuri”, a anunțat 
Arpi, lansând un prim mesaj răz-
boinic la adresa rivalelor din sezo-
nul următor. CFR a cheltuit deja 
800.000 de euro pentru transfe-
rul lui Hora de la Bistrița, bani pe 
care îi va plăti însă în trei tranșe.

URMĂTORUL PAS, 
LISTAREA LA BURSĂ

Paszkany are însă un vis de 
mai bine de doi ani. „Vreau clu-
bul pe Bursă, la fel ca marile 
echipe ale lumii. Recunosc că e 
o dorință greu de realizat!”, spu-
ne patronul. 55 de milioane de 
euro e valoarea brandului CFR, 
potrivit unei analize a ProSport, 
realizată imediat după cucerirea 
titlului. ¢

∞calificarea în grupele Ligii 
7,1 milioane de euro
∞drepturi TV Liga Campionilor 
3,2 milioane de euro
∞vânzarea de bilete în Ligă 
2 milioane de euro
∞publicitate internă 
2 milioane de euro
∞drepturi TV Liga I 
3,5 milioane de euro
TOTAL    
17,8 milioane de euro

SUMELE PE CARE CFR 
CONTEAZĂ ÎN SEZONUL 
URMĂTOR

Bugetul 
echipei pe 
sezonul 
viitor este de 
12 milioane 
de euro, dar 
e posibil să 
crească, în 
funcție de ce 
vom face în 
Ligă
Iuliu Mureșan, 
președinte  
CFR Cluj

Am fost pe 
plus și după 
primul titlu, 
în 2008, dar 
aveam de 
amortizat 
renovarea 
stadionului
Iuliu Mureșan, 
președinte  
CFR Cluj

de mii de euro 
le va aduce clujenilor fiecare 
victorie în Liga Campionilor800

milioane de euro 
a adunat Unirea Urziceni în  
sezonul trecut de Ligă, în care a 
totalizat 8 puncte, 800.000 de 
euro doar din vânzarea biletelor

13,3

de mii de euro 
a adus câștigarea Cupei României 
în conturile celor de la CFR265

milioane de euro 

a încasat CFR în 2008 din partici-
parea în Ligă, 7,6 milioane de euro 
doar din accederea în grupe și 
punctele obținute

10

∞Adrian IOSUB
adrian.iosub@prosport.ro

Ilie Balaci (foto) a luat o 
hotărâre dramatică: se 
rupe definitiv de Univer-
sitatea Craiova. Acesta 
lasă să se înțeleagă că 
este deranjat că Adrian 
Mititelu nu i-a propus să 
preia echipa. 

∞S-au vehiculat mai multe 
nume de antrenori pentru 
Universitatea. Dacă veți fi 
întrebat, veți da un sfat?
§Și dacă aș fi întrebat, nu aș 
propune niciun antrenor. Am 
spus-o dintotdeauna, rămân 
suporter și nimic altceva. 
Chiar dacă până acum am 

mai fost implicat pe ici, pe colo, 
în momentul de față, nu. Îl vor 
pe Filipovic? Foarte bine! Să-și 
aleagă pe cine vor. Vorbeau și 
de Conceicao. Știți ultimele lor 
rezultate? Două retrogradări. Și, 
cum zice italianul, nu e niciodată 
doi fără trei. Să nu fim noi a treia!
∞Dar Balaci nu ar fi o soluție?
§Nici nu se pune problema, nici 
acum și nici altă dată. De ce? Se 
știe de ce.
∞Nu regretați totuși că nu ați 
mai avut șansa să antrenați 
din nou Universitatea?
§Sigur că regret! Eu sunt un tip 
orgolios. Cum să nu vrei să câș-
tigi cu Universitatea? Dar am 
spus nu și gata, pa! Nu mă mai 
interesează sub nicio formă. Nici 
ca antrenor, nici ca magazioner. ¢ 

TRIST / ILIE BALACI NU MAI VREA SĂ DEȚINĂ NICIO FUNCȚIE LA CRAIOVA

Pi�urcă �tie 
să negoci-
eze foarte 
bine. Dacă 
Gigi îl va 
da afară, 
s-ar putea 
să vede�i o 
schimbare 
de domici-
liu: Pi�i la 
Palat!
Ilie Balaci, 
fost antrenor 
Craiova

Foto: Cosmin MO�EI

Foto: Dan 
TĂU�AN
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Fotbalul din �ara 
noastră s-a dus 
dracului. Dovada? 
Ion Iliescu a trădat 
sfintele idealuri ale 
sportului-rege, tra-
di�ia muncitorească 
a înjurăturilor �i a 
bomboanelor agricole 
scuipate printre din�i 
la meciuri �i a trecut 
la un sport cu bile. 
Fostul pre�edinte s-a 
apucat să scrie pe blogul 
său despre snooker, 
„un fel de biliard mai 
complicat” cu multe bile 
ro�ii, frumoasă culoare. 
Mai avea pu�in �i explica 
faptul că acest snooker 
se joacă cu ajutorul unui 
instrument ingenios, 
care are o mare parte 
lemn-oasă �i o mică par-
te cauciuc-oasă. Dar nu 
Iliescu (sau limbajul său) 
reprezintă problema. 
Problema le apar�ine lui 
Mircea Sandu, Mitică 
Dragomir & company 
�i constă în meandrele 
concretului fenomenului. 
Ion Iliescu, la 80 
de ani, se uită pe 
Eurosport la „acest 
sport spectaculos, care 
cere minte limpede, 
mână sigură...”, în 
cadrul căruia asistă 
la „demonstra�ii de 
măiestrie �i agerime”. 
Se uită �i pentru că 

îl în�elege, ceea ce e 
un lucru foarte nasol 
pentru viitorul fotbalului 
nostru anchilozat. Până 
acum, marele avantaj al 
„sportului-rege” consta 
în faptul că regulile 
sale sunt în�elese de 
to�i cetă�enii de sex 
masculin, indiferent de 
na�ionalitate, religie sau 
studii. Nimeni n-avea 
răbdare să înve�e alte 
reguli. Eurosport, 
această Europă liberă 
sportivă care n-a putut 
fi bruiată de Mitică sau 
Gigi, a schimbat acest 
lucru. În plus, regulile 
de la noi s-au schimbat. 
În fotbalul autohton se 
marchează cu piciorul, 
cu bricheta, cu valiza, 
saco�a sau cu memo-
riul. Atunci, tânăr sau 
bătrân, cum să nu te 
mai ui�i la snooker, 
tenis etc. Sau, când 
doamna Nina a�ipe�te, 
la volei de plajă, feminin. 
Tovară�ele jucătoare nu 
scuipă, nu spun cuvinte 
neprincipiale, fac mi�ca-
re echipate în costume 
de baie. Deci, dom’ San-
du, dom’ Mitică, aten�ie! 
Partidul Iubitorilor de 
Fotbal are devia�ioni�ti. 
Sunt trădătorii care 
strigă deja: „Trăiască 
societatea sportivă mul-
tilateral dezvoltată!”

TRĂDAREA FOTBALULUI. 
ILIESCU A DAT-O 
PE SNOOKER

Marius
NI�U

marius.nitu
@prosport.ro

CARTONA�UL 
ROZ

OPINIE

TENIS/ SORANA, ÎN CĂDERE
Sorana Cîrstea a înregistrat cea mai mare 
prăbu�ire în ierarhia mondială. Astfel, după 
Roland Garros, ea a căzut de pe locul 34 
până pe 58, în timp ce Alexandra Dulgheru se 
menține pe locul 32 WTA. Raluca Olaru e în 
staționare pe 90, în timp ce Edina Gallovits a 
urcat un loc, aflându-se pe 95.  

RUGBY / BAIA MARE, CEA MAI TARE
CSM Știința Baia Mare a câștigat weekendul 
trecut, la Budapesta, trofeul Cupei Europei 
Centrale și de Est. În finală, elevii lui Eugen 
Apjok au trecut de RCM Timișoara cu 26-11 
(19-6), dominând meciul de la un capăt la altul.

RĂFUIALĂ ÎN MICUL TOKYO
Alina Dumitru î�i vrea prietena adversară la CM
∞Mirela BASESCU

mirela.basescu@prosport.ro

De trei luni, de când a cuce-
rit titlul european la Viena, 
Alina Dumitru (cat. 48 kg) 
este de neînvins. Seria vic-
toriilor consecutive, înce-
pută în capitala Austriei și 
continuată la Grand Prix-ul 
de la Tunis, a fost rotunjită 
la 12, în weekend, la Cupa 
Mondială de la București.

„Sper să mențin această serie 
bună până după Mondiale. Mă bu-
cur că am trecut peste hopul de 
bronz din primele trei competiții 
ale anului și că revin repede”, spu-
ne campioana olimpică. Finala de 
poveste de la Sala Polivalentă i-a 
adus-o ca adversară pe Carmen 
Bogdan, „o parte din familie”, 

cum îi place Alinei să-și descrie 
prietena. „La început am vorbit să 
ajungem amândouă în finală, să 
luăm primele locuri. Am pornit de 
acasă cu un plan și ne-am ținut de 
el”, continuă Alina. Un obiectiv de 
podium care însă ține cont și de 
sentimente. „E greu, pentru că ne 
știm perfect și nu pot să fiu rea pe 
tatami cu Carmen”, dezvăluie ea. 

Alina mărturisește că i-ar plă-
cea ca această finală să se mai 
desfășoare o dată, în septembrie, 
la CM de la Tokyo: „Visul meu e să 
cuceresc titlul mondial, singurul 
care îmi lipsește, dar un alt vis 
este acela de a face o finală româ-
nească în Japonia. Să lupt cu Car-
men acolo, cu o asemenea miză, 
ar fi cu adevărat cel mai frumos 
lucru”. Cele două își netezesc 
acum visurile de podium într-un 
stagiu de pregătire la Izvorani.  ¢

RUGBY / ANTRENORII NAȚIONALEI ROMÂNIEI AU FOST BINE „ȘIFONAȚI” LA BOTOȘANI, AJUNGÂND LA SPITAL

∞Răzvan SAUCIUC
(Botoșani)

Antrenorii naționalei de 
rugby a Românei, Romeo 
Gontineac și neozeelan-
dezul Steve McDowell, 
au fost implicați într-un 
scandal, la Botoșani, în 
noaptea de sâmbătă spre 
duminică. După meciul 
contând pentru califică-
rile la Cupa Mondială din 
2011, câștigat cu 61-7 în 
fața Ucrainei, rugbiștii �i 
antrenorii au sărbătorit 
succesul într-un club din 
localitate. 

Au petrecut până în jurul orei 
3:30, timp în care au consu-

mat băuturi alcoolice, însă ime-
diat după ce au părăsit barul au 
fost acostați de mai multe per-
soane. Tehnicienii „stejarilor” se 
pare că ar fi fost șifonați serios. 
„Rugbiștii au venit în jurul orei 
23:00 în club. La un moment 
dat, erau vreo 20, dar au mai 
venit, au plecat... Am înțeles că 
ei au stat până pe la 3:30, după 
care, la vreo sută de metri de 
club, au avut un conflict cu un 
grup de tineri. Cert este că în 
club nu s-au bătut. Nu știu care 
rugbiști au fost în club, dar știu 
sigur că a fost și antrenorul na-
ționalei”, a spus Răzvan Baltă, 
patronul clubului. 

SCANDALAGIII 
AU FOST AMENDAȚI

Reprezentanții Inspectoratu-
lui de Poliție al Județului Botoșani 
au spus că toți cei implicați în 
acest conflict au fost sancționați 
pentru tulburarea ordinii și liniștii 
publice. „Am fost sesizați pentru 
aplanarea unui conflict, iar cei 
implicați au fost sancționați con-
form Legii 61. Până acum, nu am 
primit nicio plângere din partea 
vreunei persoane implicate în 
acest conflict”, a explicat comi-
sarul Gabriel Miron, din cadrul IPJ 
Botoșani. În plus, acesta a preci-
zat că, nefiind o plângere depusă 
de una dintre persoanele implica-
te, nu s-a realizat o anchetă, ci au 
fost făcute doar verificări. 

PLINI DE VÂNĂTĂI 
LA NIVELUL FEȚEI

Atât Romeo Gontineac, cât 
și Steve McDowell au mers la 
Spitalul Județean Mavromati 
Botoșani, dar niciunul dintre ei 
nu a fost internat. Potrivit medi-
cilor de aici, nu a fost vorba de 
fracturi, ci doar de niște vână-
tăi. „Cei doi au venit cu trauma-
tisme faciale și vânătăi, dar nu a 
fost vorba de vreo fractură sau 
altceva mai grav care să necesi-
te internarea. Au fost examinați 
medical, li s-au făcut radiografii 
și s-a constatat că nu era nevoie 
ca ei să rămână mai mult în spi-
tal”, a explicat pentru ProSport 
Petrică Rădăuceanu, medic la 
„Urgen�ă“ Boto�ani. ¢

Romeo Gontineac a sărbătorit într-un bar, alături de jucători, victoria 
cu Ucraina, intrând în conflict cu mai mul�i localnici

BĂTU�I GRĂMADĂ
În zilele 
următoare, 
avocații 
federației 
vor decide 
dacă se 
vor depune 
plângeri 
penale 
împotriva 
agresorilor
Lucian Lorin, 
ofițer de presă 
FRR

Nu poți găsi 
acea rău-
tate când 
lupți cu 
cineva din 
țara ta, mai 
ales dacă e 
și prietenie 
la mijloc
Alina 
Dumitru, 
campioană 
olimpică

În incidentul 
de la 
Botoșani a 
fost implicat 
și medicul 
Emil Cote-
nescz. FRR 
precizează 
că cei doi 
antrenori și 
medicul au 
fost loviți 
de mai mulți 
necunoscuți, 
care apoi au 
fugit

Romeo 
Gontineac 
(foto, în 
galben) a de-
venit oficial 
antrenorul 
„stejarilor“ 
din luna mai 
a acestui an

Foto: MEDIAFAX

Foto: AFP

LEGĂTURĂ Adversare în timpul 
concursului, Alina Dumitru (în 
albastru) și Carmen Bogdan (în alb) 
sunt prietene în afara saltelei
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UN BILET LA ROMÂNIA - RUSIA 
COSTĂ DOAR 5 LEI!
FRH a anunțat că prețul unui bilet la meciul 
dintre reprezentativele masculine ale României 
(Novanc, foto) și Rusiei, din barajul pentru ca-
lificarea la Campionatul Mondial din 2011, este 
5 lei. Partida va avea loc duminică, de la ora 
19:00, în Sala Polivalentă din București. Meciul 
retur se va disputa în data de 19 iunie, de la 
ora 16:00, la Moscova, iar câștigătoarea dublei 
manșe se va califica la Campionatul Mondial de 
handbal masculin din 2011. Turneul final va avea 
loc în Suedia, cu participarea a 24 de echipe.

∞Marius HUȚU
marius.hutu@prosport.ro

∞Adi GEORGESCU
adi.georgescu@prosport.ro

Oltchim și-a găsit antre-
nor pentru viitorul sezon, 
în persoana maghiarului 
Peter Kovacs (foto). De al-
tfel, numele lui a fost ve-
hiculat încă din primăva-
ră, iar ProSport a anunțat 
de săptămâna trecută că 
un ungur este favorit să 
stea pe bancă din toamnă.

Într-un interviu acordat ieri 
agenției Mediafax, președin-

tele Ioan Gavrilescu anunța cinci 
posibili antrenori la Oltchim. Pe 
listă se regăseau nume grele, 
precum Marit Breivik, Peter Ko-
vacs, Tonje Tiselj, Anja Andersen 
și Roth Kalman. Oficialul vâlcean 
a dezvăluit țintele preliminare, 
însă campioana României pare 
că s-a mișcat mult mai rapid. 
Ceva mai târziu, Oltchim a purtat 
o rundă de negocieri cu maghia-

ACHIZI�IE / UN MAGHIAR VA AVEA MISIUNEA SĂ CÂȘTIGE LIGA CAMPIONILOR CU VÂLCEA

VINE PETER KOVACS!
Actualul selecționer al Turciei îl va 
înlocui la Oltchim pe Radu Voina

rul Peter Kovacs, actualul selec-
ționer al Turciei. Conform unor 
surse, fostul internațional al Un-
gariei (51 de ani) a descins chiar 
la Vâlcea �i, după ce a făcut un 
tur pe la Sala „Traian” și la „Com-
binat”, s-a așezat la masa tratati-
velor. La final, cele două părți au 
ajuns la un numitor comun, însă 
clubul nu a anun�at  încă nimic 
oficial, până când nu vor fi puse 
la punct toate detaliile. Noul an-
trenor ar putea fi prezentat în 
următoarele zile.

A LUCRAT ÎN 
TRECUT CU PAULA 
UNGUREANU

E de remarcat că Peter Ko-
vacs a mai fost în discuții cu 
Oltchim în 2008, după demi-
terea lui Gheorghe Tadici, însă 
până la urmă a fost preferat 
croatul Ivica Rimanic. Din lotul 
Oltchimului, maghiarul a lucrat 
în trecut doar cu Paula Ungu-
reanu, la Dunaferr (2007). Ko-
vacs o cunoa�te foarte bine �i 
pe Gabriela Szucz, care ar putea 
continua la Vâlcea. ¢

iunie
este data la 
care jucătoa-
rele î�i vor 
cunoa�te noul 
antrenor

28

Prin venirea 
lui Peter 
Kovacs la 
Vâlcea, n-ar 
fi exclus ca 
Oltchim să o 
aducă �i pe 
Yeliz Ozel, 
una dintre 
cele mai 
bune condu-
cătoare de 
joc ale lumii
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SPECIAL
REPORTAJ / „STUDEN�II“ AU SĂRBĂTORIT PROMOVAREA ÎN „A“ CU UN CHEF DE POMINĂ

BALKAN BOYS
Elena Gheorghe, reprezentanta României la Eurovision anul trecut, 
a încins atmosfera la petrecerea de duminică seară a Sportului

∞Daniel REMEȘ
daniel.remes@prosport.ro

Tibor Selymes (foto sus, în centru) a re-
alizat duminică, odată cu promovarea 
Sportului în Liga I, cea mai mare perfor-
manță din scurta sa carieră de tehnician. 
Fostul fundaș al naționalei a dezvăluit 
trăirile din meciul decisiv, cu Buzăul, dar 
și problemele din vestiarul din Regie.

∞În prima repriză cu Buzăul, Sportul a fost 
de nerecunoscut. Ce le-ați spus jucătorilor 
la vestiare?
§Înainte de meci, fotbaliștii mei au fost foarte 
emoționați și nervoși. Le-am spus că trebuie 
să-și schimbe atitudinea pentru a câștiga și 
pentru a ajunge în Liga I. La 1-1, m-am temut că 
nu vom reuși să învingem, dar, până la urmă, 
valoarea a făcut diferența.

∞Curelea și Ferfelea au marcat în acest se-
zon 43 de goluri. Cum a fost posibil?
§Ei joacă de patru ani împreună și au înțeles 
că în primul rând trebuie să evolueze pentru 
echipă și abia apoi pentru ei, individual. Restul 
a venit de la sine.

∞Se întărește Sportul cu Varga și Bălan?
§Mie mi-ar plăcea foarte mult. În primul rând, 
sper să reușim să-i ținem pe Ferfelea și Cure-
lea, și abia apoi vom vedea pe cine mai aducem.

∞E adevărat că, în ultimele luni, fotbaliștii 
nu și-au încasat primele și salariile?
§În viața unei echipe există și astfel de momen-
te. Fotbaliștii au înțeles situația prin care trece 
Sportul și s-au concentrat exclusiv pe realizarea 
promovării. Sunt sigur că acum vor veni și banii.

∞Mai rămâneți la Sportul?
§Eu sper că da. Voi discuta cu domnul Șiman și, 
dacă ne vom înțelege, o să rămân la Sportul. ¢

„LA 1-1 AM 
TREMURAT!“
Tibor Selymes a promovat 
cu Sportul, deși jucătorii 
nu sunt cu salariile la zi

Am primit o 
nouă șansă 
la viață. 
În fotbal, 
m-am 
născut la 
16 ani, când 
am debutat 
la prima 
echipă, iar 
acum, la 21, 
simt că am 
renăscut
Costin 
Gheorghe, 
mijlocaș 
Sportul 
Studențesc

Sunt foarte 
fericită că 
a promovat 
Sportul. La 
următoarea 
petrecere 
pe care o 
vor avea 
promit să 
le susțin un 
minirecital 
în exclusivi-
tate
Elena 
Gheorghe, 
artistă

∞Florin ALBOIU
florin.alboiu@prosport.ro

Sportul Studențesc a pro-
movat duminică în Liga I, 
iar evenimentul nu a ră-
mas nesărbătorit. La câ-
teva ore după succesul 
decisiv, 2-1 cu Gloria Bu-
zău, „studenții“, însoțiți 
de prietene sau soții, s-au 
adunat pentru festin la doi 
pași de stadionul Giulești, 
la restaurantul Potcoava.

La puține minute după ora 
20:00, „Gașca Nebună“ a 

pri  mit liber la petrecere din par-
tea tehnicianului Tibor Selymes. 
Șampania, berea și vinul au curs, 
iar atmosfera s-a destins imedi-
at. Cu Selymes în prim-plan, ju-
cătorii au cântat, au dansat și au 
rememorat cele mai importante 
momente ale stagiunii care se 
apropie de final cu pași repezi. 
„Cine e în Liga I? Sportul e, Spor-
tul e!“, au țipat jucătorii în mij-
locul ringului. Elena Gheorghe, 
sora lui Costin Gheorghe, jucăto-
rul echipei din Regie, a fost invi-

tata specială a petrecerii. Alături 
de partenerele „studenților“, Ele-
na a reprezentat sarea și piperul 
chefului. De altfel, reprezentanta 
României la Eurovisionul de anul 
trecut, cu piesa „Balkan Girls“, 
este una dintre cele mai înflăcă-
rate fane ale Sportului, aflându-
se deseori în tribună la jocurile 
din Regie.

VARGA, MAZILU 
ȘI RAȚIU AU ÎNTĂRIT
„GA�CA NEBUNĂ“

De la petrecere nu au lipsit 
și câțiva dintre foștii jucători 

din Regie. Ionuț Mazilu, Alin Ra-
țiu, dar și Dacian Varga, reîntors 
de la Rapid, au ciocnit un pahar 
cu vin cu toți cei prezenți la 
Potcoava. „Ia uite! Au venit pri-
mele transferuri! La anul luăm 
titlul cu ei!“, au glumit jucătorii 
în momentul în care cei trei au 
ajuns la chef. 

Buna dispoziție a fost pre-
zentă până puțin după miezul 
nopții, moment în care fiecare 
s-a îndreptat spre casă, gân-
dindu-se, probabil, la viitoarele 
dueluri cu CFR, Steaua, Dinamo 
sau Rapid. ¢

Fotografii: Florin ALBOIU

FAMILIE După un 
an greu, jucătorii 
Sportului au 
sărbătorit împreună 
promovarea în Liga I

MARCAJ Ștefan Stere nu și-a scăpat 
iubita din priviri nicio clipă

FIDELE Prietenele fotbaliștilor de la 
Sportul promit să fie alături de ei și în Liga I

ÎMPREUNĂ Elena Gheorghe a fost mereu 
alături de fratele său, Costin

AMINTIRE Andrei Lungu nu va uita 
niciodată ziua de 6 iunie 2010
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SPECIAL

Foste vedete în Liga I, Ionuț Luțu și Constantin Schumacher au făcut show ca adversari
direcți în e�alonul al treilea, la meciul ALRO Slatina - Girom Albota
∞George PĂUNESCU

george.paunescu@prosport.ro

ALRO Slatina - Girom Al-
bota. Aparent e un meci de 
Liga a III-a ca oricare altul. 
Pe stadionul ALRO sunt 
circa 1.000 de spectatori, 
simțitor mai mulți decât 
media campionatului.

Meciul începe, însă toți 
ochii sunt ațintiți asupra 

băncilor de rezerve. La oaspeți, 

un tip plinuț, îmbrăcat în echi-
pamentul jucătorilor de rezer-
vă, se agită de zor. Dă indicații, 
țipă, gesticulează. Spectatorii 
își dau coate. „Ăsta e Schuma-
cher!”, își spun ei. Și nu se în-
șală. Fostul număr 10 de la FC 
Argeș, Rapid și Universitatea 
Craiova merge, la 34 de ani, pe 
două fronturi: este și jucător, 
dar și antrenor la Girom Albo-
ta, o localitate situată la câțiva 
kilometri de Pitești. 

Cu tot spectacolul pe care 

„CU BURȚILE
SĂ NE DRIBLĂM!“

ISTORIE         ERA DINOZAURILOR
ÎȘI TRĂIEȘTE PERIOADA DE
GLORIE ÎN LIGA A III-A

Schumi îl face la marginea te-
renului, slătinenii caută mai 
mult cu privirea spre banca 
gazdelor. Trebuie să ai privirea 
ageră ca să-l dibuiești, ghemu-
it undeva, între jucătorii de re-
zervă, pe cel pentru care iubi-
torii de fotbal au mers la meci: 
Ionuț Luțu. Copilul alintat al 
Slatinei se află într-o ipostază 
neobișnuită pentru el: debut 
în Liga a III-a și primul meci în 
tricoul orașului în care a învă-
țat fotbal. 

„NE-AM ÎMBRÂNCIT
PRIETENEȘTE“

Este 1-0 pentru gazde la 
pauză, dar ALRO joacă în zece 
oameni. Spre mijlocul reprizei 
secunde, Schumacher simte 
că se poate mai mult și intră pe 
teren. Instantaneu, oaspeții se 
instalează în atac, jocul lor se 
limpezește, pasele încep să se 
lege. După câteva minute, intră 
și Luțu. Cei doi sunt generoși în 
efort, dar și în realizări tehnice. 
Motivația este atât de mare, 

încât, la un moment dat, ajung 
să se îmbrâncească, aproape 
fără să realizeze pe cine au în 
față. „Ne-am îmbrâncit priete-
nește”, a explicat, după meci, 
Schumacher, completat și de 
Luțu: „M-a împins și el, dar eu 
l-am îmbrâncit și mai tare. Sunt 
mai agil ca el, doar la burtă mă 
face!”. 

În final a fost 1-0 pentru gaz-
de, iar cei doi s-au îmbrățișat ca 
pe vremuri, când făceau specta-
col în Liga I. ¢

meciuri
a jucat 
Constantin 
Schumacher 
în cupele 
europene, 
marcând 7 
goluri

16
meciuri
și un gol are 
Ionuț Luțu 
în cupele 
europene

10

„E MAI GREU PE 
MARGINE“
Constantin Schumacher și-a 
început cariera de antrenor 
de jos, așa cum îi stă bine 
unui profesionist meticulos, 
însă nu se simte deocamda-
tă în largul lui pe marginea 
terenului. „Pentru mine, ce 
fac acum este o provocare. 
Îmi este mult mai greu pe 
bancă decât pe gazon, dar mă 
voi obișnui. Nu am un model 
de antrenor, deși am lucrat 
în cariera mea cu adevărați 
monștri sacri. Încerc să devin 
eu un model pentru jucătorii 
mei”, a spus Schumi. 

Pe vremea 
noastră 
erau fotba-
liști în Liga I 
care făceau 
diferența. 
Acum au 
cam dispă-
rut, chiar și 
la echipele 
mari
Constantin 
Schumacher,
antrenor- ju-
cător la Girom 
Albota

„NE-AR TREBUI 
PASTILE DE SLĂBIT!“
Dacă Schumacher s-a ferit 
să vorbească despre siluetă, 
Luțu era în vervă după meci, 
fericit că nu a fost cel mai 
gras de pe teren. „Altădată 
flutura tricoul pe mine. 
Acum, fiindcă am înaintat 
în vârstă, am făcut un pic 
de burtică, am trei kilogra-
me acolo. Dar Schumi mă 
depășește cu mult �i de 
asta mă simt mult mai bine! 
Nu lui Mutu, ci nouă ne-ar 
trebui pastile de slăbit, că 
noi avem nevoie“, a glumit 
Luțu.

Îmi pare 
bine că 
ALRO a 

câștigat 
la debutul 

meu la Slati-
na. Acum, la 
final de cari-
eră, joc și în 

Liga a III-a, 
dar măcar 

sunt acasă, 
aproape de 

familie
Ionuț Luțu,

atacant ALRO

CARTE DE VIZITĂ
IONUȚ LUȚU
Data și locul nașterii: 
03.08.1975, Slatina (Olt)
Debut în Liga I: 26.02.1994
Progresul București (1993-
1996, 2001), U Craiova (1996-
1997, 1998-1999, 2002, 2004, 
2004-2005, 2007-2008), 
Steaua (1999-2000), Samsung 
Blue Wings (2000, 2001-
2002), Rapid (2003), Apollon 
Limassol (2003), Kairat (Ka-
zahstan, 2005-2007), Zhetysu 
Taldykorgan (2008), Pandurii 
(2009), Jiul Petroșani (2009), 
ALRO Slatina (2010)
Meciuri în Liga I: 263
Goluri în Liga I: 50
Echipa națională: o selecție

CARTE DE VIZITĂ
CONSTANTIN SCHUMACHER
Data și locul nașterii: 
08.05.1976, Fălticeni (Suceava)
Debut în Liga I: 15.10.1994
Foresta Fălticeni (1992-1993), 
FC Argeș (1993-1999, 2006-
2007), Rapid (1999-2000, 
2001-2003), Gloria Bistrița 
(2001), Chongquing (Chi-
na, 2003-2004), U Craiova 
(2004-2005), Volyn Lutsk 
(2005-2006), Ceahlăul
(2007-2008), Internațional 
Curtea de Argeș
(2008-2009)
Meciuri în Liga I: 262
Goluri în Liga I: 46
Echipa națională:
o selecție

Foto: Florin CEAU�U

AMICI Ionuț Luțu 
(stânga) și Constantin 
Schumacher erau 
considerați, într-o vreme, 
cei mai tehnici jucători 
din prima divizie
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FOTBAL

1. Khali Ibrahim Al 
Ghamdi (Arabia 

Saudită) - Asistenți: 
Hassan Kamranifar 
(Iran), Saleh Al Marzo-
uqi (Emiratele Arabe 
Unite)

2. Ravshan Irmatov 
(Uzbekistan) - Ra-

fael Ilyasov (Uzbekis-
tan), Bahadyr Kochka-
rov (Kîrgîstan)

3. Subkhiddin Mohd 
Salleh (Malaysia) 

- Yuxin Mu (China), 
Jeffrey Goh Gek Fheng 
(Singapore)

4. Yuichi Nishimura 
(Japonia) - Toru 

Sagara (Japonia), Hea 
Sang Jeong (Coreea de 
Sud)

5. Mohamed Benouza 
(Algeria) - Nasser 

Abdel Nabi (Egipt), Ma-
amar Chabane (Algeria)

6. Koman Coulibaly 
(Mali) - Redouane 

Achik (Maroc), Manuel 
Candido (Angola)

7. Jerôme Damon 
(Africa de Sud) - 

Célestin Ntagungira 
(Rwanda), Enock Mole-
fe (Africa de Sud)

8. Eddy Allen Maillet 
(Seychelles) - 

Evarist Menkouande 
(Camerun), Bechir 
Hassani (Tunisia)

9. Joel Antonio 
Aguilar (El Salva-

dor) - Williams Torres 
(EL Salvador), Francis-
co Zumba (El Salvador)

10. Benito Arman-
do Archundia 

Tellez (Mexic) - Hector 
Vergara (Canada), Mar-
vin Cesar Torrentera 
Rivera (Mexic)

11. Carlos Alberto 
Batres Gonzalez 

(Guatemala) - Leonel 
Leal (Costa Rica), Car-
los Pastrana (Honduras)

12. Marco Anto-
nio Rodriguez 

Moreno (Mexic) - José 
Luis Camargo Callado 
(Mexic), Alberto Morin 
Mendez (Mexic)

13. Carlos Amarillia 
Demarqui (Pa-

raguay) - Emigdio Ruiz 
Roa (Paraguay), Nico-
las Yegros (Paraguay)

14. Hector Walter 
Baldassi (Argen-

tina) - Ricardo Casas 
(Argentina), Hernan 
Maidana (Argentina)

15. Jorge Larrionda 
(Uruguay) - Pa-

blo Fandino (Uruguay), 
Mauricio Espinosa 
(Uruguay)

16. Pabmo Antonio 
Pozo Quinteros 

(Chile) - Patricio Basu-
alto (Chile), Francisco 
Mondria (Chile)

17. Oscar Julian 
Ruiz Acosta 

(Columbia) - Abraham 
Gonzalez (Columbia), 
Humberto Clavijo 
(Columbia)

18. Carlos Simon 
(Brazilia) - 

Altemir Haussmann 
(Brazilia), Roberto 
Braatz (Brazilia)

19. Michael Hester 
(Noua Zeelan-

dă) - Jan-Hendrik Hintz 
(Noua Zeelandă), Tevita 
Makasini (Tonga)

20. Peter O’Leary 
(Noua Zeelan-

dă) - Brent Best (Noua 
Zeelandă) - Matthew 
Taro (Insulele Solomon)

21. Olegario Ma-
nuel Bartolo F. 

Benquerenca (Portuga-
lia) - Jose Manuel Silva 
Cardinal (Portugalia), 
Bertino Miranda (Por-
tugalia)

22. Massimo 
Busacca (Elve-

ția) - Matthias Arnet 
(Elveția), Francesco 
Buragina (Elveția)

23. Franck de Ble-
eckere (Belgia) 

- Peter Hermans (Bel-
gia), Walter Vromans 
(Belgia)

24. Martin Hansson 
(Suedia) - Hen-

rik Andren (Suedia), 
Stephan Wittberg 
(Suedia)

25. Viktor Kassai 
(Ungaria) - 

Gabor Eros (Ungaria), 
Tibor Vamos (Ungaria)

26. Stephane 
Lannoy (Franța) 

- Eric Dansault (Franța), 
Laurent Ugo (Franța)

27. Roberto Rosetti 
(Italia) - Paolo 

Calgano (Italia), Stefa-
no Ayroldi (Italia)

28. Wolfgang Stark 
(Germania) - 

Jan Salver (Germania), 
Mike Pickel (Germania)

29. Alberto Undiano 
Mallenco (Spa-

nia) - Fermin Martinez 
Ibanez (Spania), Juan 
Carlos Yuste Jimenez 
(Spania)

30. Howard Melton 
Webb (Anglia) 

- Darren Cann (Anglia), 
Michael Mullarkey 
(Anglia)

Recordmenul Mondialului 
este Edy Maillet, un central 
care vine din Republica 
Seychelles, țară fără campionat
∞Gigi STANCU

gigi.stancu@prosport.ro

Noua viziune globală a 
fotbalului a făcut ca edi-
ția 2010 a Cupei Mondiale 
să se desfășoare în Africa 
de Sud. Această judecată 
a FIFA a fost decisivă �i 
în alegerea arbitrilor care 
vor oficia la turneul final.

Riscul valorii scăzute care să 
ducă la greșeli monumen-

tale n-a contat, iar acest cam-
pionat mondial poate fi o reedi-
tare a celui din Coreea de Sud 
și Japonia, când arbitrii au eli-
minat Spania și Italia după gafe 
de cascadorii râsului. Astfel, în 
Africa de Sud vor fi prezenți 29 
de arbitri de pe tot mapamon-
dul, după următorul algoritm: 
patru din Asia, trei din Africa, 
patru din America Centrală, 
șase din America de Sud, doi din 
Noua Zeelandă și zece europeni. 

UN UZBEK LA MECIUL 
DE DESCHIDERE

Ciudățeniile sunt însă de de-
parte Ravshan Irmatov din Uz-

bekistan, care va arbitra chiar 
jocul de deschidere dintre Africa 
de Sud și Mexic, Michael Hester 
din Noua Zealandă, care va arbi-
tra Coreea de Nord - Grecia, dar 
mai ales Eddy Maillet din Insule-
le Seychelles, cu care s-au pri-
copsit Honduras și Chile, pentru 
meciul direct din cadrul grupei 
H. Seychelles nici măcar nu au 
un campionat de fotbal!

UN SINGUR „CAVALER“ 
DIN ESTUL EUROPEI

Interesant este că estul Eu-
ropei are un singur reprezen-
tant în ceea ce privește arbitrii, 
pe „vecinul” maghiar Viktor 
Kassai, care va arbitra Brazilia 
- Coreea de Nord. „Faptul că la 
Mondialul acesta sunt prezenți 
tot felul de arbitri, de prin tot 
felul de țări cu fotbal slab, se 
datorează globalizării, dar și 
politicului. FIFA gândește că e 
bine să trimită vârfurile de pe 
toate continentele și probabil 
că cei din Uzbekistan sunt prin-
tre cei mai buni din Asia. Acum, 
cât de vârfuri sunt, vom vedea”, 
a afirmat fostul arbitru român, 
Ion Crăciunescu. ¢

GLOBALIZARE / LA CM VOR FI PREZENȚI ARBITRI DIN ȚĂRI CU FOTBAL APROAPE INEXISTENT

DACĂ VOR SĂ 
FLUIERE, FLUIERĂ

Este cert 
că vor avea 
mari proble-
me. Dacă vii 
dintr-o țară 
slab dezvol-
tată în fotbal, 
nici tu, ca 
arbitru, n-ai 
cum să fii de 
mare valoare
Ion 
Crăciunescu, 
fost arbitru

Cred că vor 
fi puși să 
arbitreze 
meciuri de 
debut, me-
ciuri dintre 
echipe mai 
slabe, iar 
granzilor le 
vor fi rezer-
vați arbitri 
consacrați 
Ion 
Crăciunescu, 
fost arbitru

CELE 30 DE BRIGĂZI 
DE ARBITRI DE LA CM

ABONEAZĂ-TE LA PROSPORT!

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 de mai sus, decupează-l �i trimite-l împreună cu dovada plă�ii pe adresa: Str. Aurel 
Vlaicu, nr. 62-64 - 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
¢ 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.

ª „CUMPĂR PROSPORT“ PRIN SMS LA 7533 (7£ fără tva) / 1 LUNĂ

ª PRIN ORDIN DE PLATĂ SAU MANDAT PO�TAL (vezi talonul »)

ª ONLINE: WWW.PROSPORT.RO  (VISA / MASTERCARD / 
VISA ELECTRON SAU MAESTRO)

NUME �I PRENUME
ADRESA

TEL/FAX EMAIL
¢ ProSport 

1 lună 26 RON
¢ ProSport 

3 luni 75 RON
¢ ProSport 

6 luni 145 RON
¢ ProSport 

12 luni 285 RON
¢ ProSport �i Gândul
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TÂNĂR Uzbekul 
Ravshan Irmatov 
are doar 32 de 
ani �i a mai 
condus finala 
Campionatului 
Mondial al 
Cluburilor din 2008

ANONIM 
Iată-l pe Eddy 
Maillet, arbitrul 
din Seychelles, 
care aplică 
regulamentul la 
sânge

Foto: REUTERS

Foto: EPA



Barcelona 13
Liverpool 12
Chelsea, Bayern München 11
Arsenal, Inter, Panathinaikos, Real Madrid, 
Tottenham 10
Ajax, Juventus, Wolfsburg 9
Portsmouth, Udinese 8
April 25 (Coreea de Nord), Everton, Ham-
burg, Lyon, Man. City, Man. United, AC 
Milan, Stuttgart, Valencia, Twente 7
Leverkusen, Benfica, Olimpia (Honduras), 
Porto, Werder Bremen 6
Amrokgang (Coreea de Nord), Alkmaar, 
Basel, Galatasaray, Guadalajara, Marseille, 
Monaco, Motagua (Honduras), Napoli, AS 

Roma, Sevilla, Valenciennes, Wellington 
Phoenix (Noua Zeelandă), West Ham, 
Wigan 5
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FOTBAL

ȚARA JUCĂTORI STRANIERI

Anglia 118 95
Germania 84 61
Italia 80 57
Spania 59 39
Franța 45 34
Olanda 34 25
Japonia 25 6
Grecia 21 7
Mexic 21 7
Coreea de Nord 20 0
Portugalia 20 11
Altele 209 -

MONDIALUL 
„EXTRATEREȘTRILOR“

STATISTICĂ / PREMIER LEAGUE ESTE CAMPIONATUL 
CU CEI MAI MULȚI FOTBALI�TI PREZENȚI 
LA TURNEUL FINAL. DOAR RETROGRADATA 
PORTSMOUTH ARE OPT „EMISARI“!

Barcelona este echipa de club cel mai bine 
reprezentată în Africa de Sud, avâd 13 ju-
cători selec�iona�i la cinci echipe na�ionale
∞Irina MANDREȘ

irina.mandres@prosport.ro

Barcelona va fi reprezen-
tată în Africa de Sud de 13 
fotbaliști de la cinci națio-
nale, fiind echipa de club 
cu cei mai mulți jucători 
în Africa de Sud. Valdes, 
Puyol, Pique, Xavi, Iniesta, 
Pedro și David Villa for-
mează scheletul naționa-
lei Spaniei. Toure (Coasta 
de Fildeș), Marquez (Me-
xic), Alves (Brazilia), Abi-
dal, Henry (Franța) și Leo 
Messi (Argentina) sunt 
ceilalți „extratereștri” 
care vor merge la Mondial.

Și Liverpool merge la Mondial: 
12 dintre „cormorani” au fost 

selecționați pentru Africa de Sud: 

Maxi Rodriguez, Mascherano 
(Argentina), Kyrgiakos (Grecia), 
G. Johnson, Gerrard, Carragher 
(Anglia), Kuyt, Babel (Olanda), 
Agger (Danemarca), Skrtel (Slo-
vacia), Torres, Reina (Spania).

Chelsea are 11 jucători în 
Africa de Sud – A. Cole, Terry, 
Lampard, J. Cole (Anglia), Iva-
novic (Serbia), Kalou (Coasta de 
Fildeș), Ferreira, Carvalho, Deco 
(Portugalia), Anelka, Malouda 
(Franța) –, însă campioana An-
gliei putea să fie peste Barcelona 
dacă Didier Drogba nu-și rupea 
mâna la un antrenament vine-
rea trecută. Clubul londonez i-a 
pierdut pe Ballack (Germania), 
Essien (Ghana) și Obi Mikel (Ni-
geria), altfel ar fi avut 15 fotbaliști 
la turneul final. 

Deși a retrogradat de cu-
rând în Championship, Port-

smouth este foarte bine 
reprezentată la Mondial: 
nu mai puțin de opt jucă-
tori legitimați la clubul 
din Pompey vor fi pre-
zenți în Africa de Sud. 
În timp ce o echipă 
din liga a doua a An-
gliei are opt jucă-
tori la Mondial, în 
România, la cele 
18 formații din 
Liga I, evoluea-
ză doar patru 
jucători care 
au fost se-
lecționați 
p e n t r u 
Africa de 
Sud (Ka-
p e t a n o s , 
Kuciak, Kone 
și Kozak)! ¢

jucători 
care evoluează 
în Anglia vor 
fi în Africa de 
Sud, cei mai 
mulți din toate 
țările

118

CLUBUL CU CEI MAI MULȚI 
JUCĂTORI LA MONDIAL

SELEC�IE 
Puyol, Xavi și 
Pedro, jucătorii 
Barcelonei, se 
pregătesc pentru 
Africa de Sud 

ȚARA ÎN CARE EVOLUEAZĂ 
CEI MAI MULȚI JUCĂTORI 
DE LA CM

Foto: EPA

Promit că 
voi juca 
pentru 

Argentina 
la fel de 

bine cum 
am făcut-o 

pentru 
Barcelona

Lionel Messi, 
atacant 

Argentina

6 FINALE 
DE POVESTE
www.prosport.ro

1986
Germania - Argentina

1990
Argentina - Germania

1994
Italia - Brazilia

1998
Brazilia - Franța

2002
Germania - Brazilia

2006
Franța - Italia

NOUL WWW.PROSPORT.RO

timp de 6 săptămâni

VIDEO INTEGRAL  EXCLUSIV

jucători
din Liga I 
au ajuns la 
turneul final al 
Mondialelor

4
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REPORTAJ / PORUMBEII SPORTIVI ZBOARĂ PE URMELE MARILOR ATLEȚI AI LUMII. CONCUREAZĂ, CA ȘI ACE�TIA, LA VITEZĂ, DEMIFOND, 
FOND ȘI MARATON, SE ANTRENEAZĂ CINCI ZILE DIN ȘAPTE, FAC RECUPERARE ȘI PARCURG MIA DE KILOMETRI ÎN JUMĂTATE DE ZI

∞Mirela BASESCU
mirela.basescu@prosport.ro

Stau tot anul în cantonament, 
nu fac nazuri la antrenamen-
te și comunică perfect cu 
antrenorul. În plus, nu sunt 
fitoși și acceptă chiar să stea 

la gramadă, niciunul nea-
vând aere de vedetă. Fac 

și ei sacrificii, joacă 
bine pe orice vreme, 

luptă cu adversari 
de calibru, pre-

cum șoimii și 
vulturii, și nu 
au probleme 
cu dopingul. 

ProSport vă spune povestea celui 
mai perfect atlet, porumbelul 

sportiv, care formează cea mai tână-
ră Federație Sportivă autohtonă, cea 
Columbofilă. Urziceniul nu este nu-
mai orașul care a dat lumii fotbalului 

o campioană a României. Este și 
locul unde istoria balonului ro-

tund se rescrie continuu, reu-
nindu-i în aceiași echipă pe 

Dumitrache, Dobrin, Hagi 
și Adrian Ilie. Terenul 

de joc se află în curtea 

unei case frumoase, aflată pe o stră-
duță îngustă la intrarea în localitate. 
O crescătorie modernă, unde cei 
peste 500 de porumbei sunt împăr-
țiti în două categorii: pentru concurs 
și pentru reproducere. Sunt despăr-
țiți de culoare lungi, unde domnește 
semiobscuritatea. Este ora prânzu-
lui, ora la care porumbeii sportivi își 
fac siesta, pregătindu-se pentru al 
doilea antrenament.  

JOACĂ BINE 
PE ORICE TIMP

Porumbelul Dobrin este mândria 
crescătoriei lui Nicu Brizdigheanu, 
este “campionul de suflet”, cum îi pla-
ce tatălui să-și alinte copilul înaripat. 
Născut pentru a fi campion, în doi ani, 
Dobrin „a jucat“ 29 de concursuri și 
le-a clasat pe toate: viteză, semifond 
și fond, devenind campion la catego-
ria AS, la expoziția de la Constanța. 
„I-am dat acest nume pentru că joacă 
la fel de bine ca marele Dobrin, indi-
ferent că e  ploaie, vânt sau soare. În-
totdeauna a dat totul și a venit printre 
primii”, explică Bizdrigan. Vorbește cu 
drag  despre fiecare porumbel sportiv 
și, încet-încet prind contur poveștile 
de podium. Dobrin are 10 ani, nu mai 
concurează și a trecut în reproducție 
pentru a crea descendenți la fel de 
valoroși. Nu este singur pentru că îl 
are în echipă pe campionul Hagi, tot în 

vârstă de 10 ani și Adi Ilie, care, la cei 
12 ani ai lui, este fotbalistul veteran al 
crescătoriei. 

„GABI SZABO“,
PERFORMANȚE DE TOP
LA MARATON

Speranțele de aur se învârtesc 
acum în jurul lui Patzaichin, care a 
urcat deja pe podium în debutul se-
zonului competițional. „O vedeți pe 
asta mică? Este subțirică, numai fi-
bră, plină de ambiție. I-am zis «Gabi 
Szabo», pentru că are exact calități-
le marii noastre campioane”, spune 
columbofilul despre o porumbiță, 
vicecampioană națională la mara-
ton. Dar cum ajunge un porumbel 
sportiv campion? Răspunsul e sim-
plu și depinde atât de calitățile atle-
tului cu aripi, cât și de îndemânarea 
antrenorului de a interacționa cu 
sportivul. Drumul spre performanță 
pornește la o lună după ce puii au ie-
șit din ouă. Atunci ies pentru prima 
dată pe casă și înregistrează astfel 
parametrii locației unde s-au năs-
cut, stabilindu-și reperele. 

ANTRENAMENTE
PENTRU CREȘTEREA
EFORTULUI

La trei luni deja încep juniora-
tul și primele antrenamente. Sunt 
transportați în coșuri speciale, cu 

mașina, la 10 km de crescătorie, 
și sunt lansați. Se întorc acasă, se 
odihnesc două-trei zile și antrena-
mentul se reia, mărindu-se, gradu-
al, distanța. Din luna august, junio-
rii ies în concursuri. Li se ata�ează 
un cip electronic, montat pe picio-
ruș la debarcare, accesoriu ce co-
munică timpul exact în momentul 
în care porumbelul a atins trapa de 
intrare în crescătorie. Timpii sunt 
comparați la final și este declarat 
câștigător porumbelul cu viteza 
cea mai mare. Primul sezon com-
petițional este numai de încălzire, 
pentru că treburile serioase încep 
abia anul următor, la seniori. Aflați 
permanent în cantonament viitorii 
sportivi de performanță se adap-
tează perfect la programul mono-
ton: antrenament, odihnă, concurs 
și recuperare. „La șapte dimineața 
e primul antrenament. Timp de o 
oră survolează crescătoria, după 
care urmează mâncare și apă, totul 
bine cântărit, și orele de odihnă, 
în semiobscuritate. La ora 17:00 
ies din nou la un antrenament, 
program ce se repetă zilnic, toate 
alternând în funcție de obiectiv”, 
dezvăluie Brizdigheanu.
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Porumbeii sportivi fac masaj �i băi cu săruri, stau în cantonament și nu au 

∞La cinci-�ase zile după ce au 
ieșit din ou, fiecare porumbel 
sportiv primește un inel gene-
alogic care are imprimat pe el 
o serie unică, acesta contând 
pentru pedigree. 

∞Înainte de debutul fiecărui 
concurs, porumbeilor li se ata-
șează pe picior un cip electro-

nic, în momentul când ajung 
la crescătorie și aterizează pe 
trapă, se comunică electronic 
seria cipului și timpul.

∞Porumbeii pot să zboare cu 
performanțe până la �ase ani; 
la viteză viața este mai scurtă, 
iar la maraton etape mai puți-
ne - longevitate mai mare. 

∞La fel ca la marii atleți, mus-
culatura diferă de la o probă 
la alta, astfel, porumbeii ce 
iau startul la probele rapide 
au în jur de 500 de grame, 
sunt mari, cu multă masă 
musculară, în timp ce sporti-
vii de cursă lungă, au în jur de 
350 de grame, sunt țâri, cu o 
musculatură elastică.

∞Porumbeii sportivi se lasă 
numai pe crescătoria lor, a nu 
fi confundați cu cei comunitari.

∞Felul în care se orientează 
porumbeii, știind să se întoar-
că exact la locul de unde au 
plecat, rămâne un mister. 
∞Porumbeii sportivi mor din 
cauze naturale

UN PORUMBEL TRĂIEȘTE ÎNTRE 19 ȘI 25 DE ANI

GABI 
SZABO

ADRIAN ILIE 
(COBRA)

DESPRE PORUMBEII SPORTIVI

D ȘI MARATON  SE ANTRENEAZĂ CINCI ZILE DIN ȘAPTE  FAC RECUPERARE ȘI PARCURG MIA DE KILOMETRI ÎN JUMMMĂĂĂĂĂĂTTTTTTTTTAAAAAAAAATTTTTTTTTEEEEEEEEE DDDDDDDDDEEEEEEE ZZZZI
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nicio treabă cu fra�ii vitregi, porumbeii comunitari
MÂNCĂRURI DE DIETĂ
PENTRU MARATONIȘTI

Campionatul începe în luna 
mai și cuprinde 15 concursuri 
de viteză și demifond, �ase de 
fond și două de maraton. Ca în 
orice concurs, porumbeii sunt 
specializați pe categorii de dis-
tanță. Primele șase concursuri 
le joacă toți, pentru a-și forma 
musculatura, după care urmea-

ză separarea: cei de viteză și de-
mifond concurează săptămânal, 
iar cei de distanță mare aleargă 
bilunar, pentru că organismul se 
reface mai greu. „Cel mai greu 
e să recuperezi un porumbel ce 
aleargă la maraton, pentru că 
pierde aproape 200 de grame 
în timpul celor 12 ore de zbor. 
Trebuie să elimine toxinele, de 
aceea nu le dăm mâncăruri gra-

se sau ciorbă, ci doar mâncăruri 
de dietă, miere și polen și un pic 
de apă”, dezvăluie crescătorul. 
Mai mult, după cursele lungi se 
mai fac și băi calde și se masea-
ză musculatura. 

Viața de sportiv nu e ușoa-
ră, apar accidentări, alții sunt 
prinși de răpitoare. „Nu știi ni-
ciodată ce se poate întâmpla, 
îl lansezi și nu se mai întoarce 

acasă. Anul trecut 
l-am pierdut așa 
pe Luțu”, spune 
Brizdigheanu. De-
parte de vorbele vizitatorilor, în 
crescătorie, porumbeii sportivi 
își continuă siesta visând la ur-
mătorul concurs. O lansare cu 
vânt favorabil din spate, cu vre-
me bună, departe de ochii răi ai 
prădătorilor. ¢

Federația Română de Sport 
Columbofil coordonează 
activitatea columbofililor 
din țară și oferă o identitate 
sportivă fiecărui practicant, 
dorind transformarea cursele 
de porumbei într-o disciplină 
sportivă. Până acum sunt în 
jur de 50 de cluburi afiliate la 
forul de specialitate. „Porum-

beii sunt evidențiați într-o 
bază de date. Inelele genea-
logice (foto) de pe picior sunt 
inscripționate cu acronimul 
federației �i am delimitat 
astfel statusul porumbeilor 
sportivi de cei comunitari 
sau alți porumbei decât cei ai 
FRSC”, a declarat Cezar Sinca, 
președintele federației. 

PORUMBEII SPORTIVI  
S-AU ADUNAT ÎN FEDERAȚIE VITEZĂ 100-350 km

DEMIFOND 350-500 km
FOND 500 – 800 km
MARATON 800 km - 1.200 km

PROBELE DE CONCURS:

Și sportul columbofil stă sub umbra 
întunecată a dopingului, existând 
mai multe substanțe interzise care, 
administrate porumbeilor, le-ar 
cre�te capacitatea de efort. 

Sunt onorat să am un 
porumbel care să-mi 
continue performan�ele. 
L-am văzut doar la tv �i 
sper să-i fac galerie la 
un concurs
Ivan Patzaichin,  
pre�edinte de onoare  
al FRSC

de mii euro a costat cel 
mai scump porumbel 
sportiv cumpărat de un 
columbofil român, sumă 
record pentru România 

de milioane anual 
costă întreținerea 
porumbeilor din 
crescătoria lui  
Nicu Brizdigheanu

20 300

HAGI

PATZAICHIN

FLOREA 
DUMITRACHE 

(MOPSU)

Fotografii: Cosmin MO�EI
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MÂNDRIE  
Nicu Brizdigheanu 
îl prezintă pe 
campionul Dobrin, 
cel mai bun jucător 
al crescătoriei lui
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„DUPĂ MUTU �I 
CHIVU NU VINE NIMIC“

OPINIE / FAN TIMIȘOARA, 
PREZENTATORUL SPERĂ SĂ 
APUCE ZIUA ÎN CARE ROMÂNIA 
VA FACE IAR PERFORMAN�Ă
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La școală, după ce cânta la vioară, Virgil Ianțu juca fotbal în curtea Liceului de Muzică. 
„Visam să joc la Poli Timi�oara, dar nu eram prea talentat”, î�i aminte�te timișoreanul

∞Cristian HUBALI
cristian.hubali@prosport.ro

Pe Virgil Ianțu îl știm cu to-
ții de la televizor. Mai pre-
cis, din popularele emisiuni 
„Copiii spun lucruri trăsni-
te”, „Megastar”, „Vrei să 
fii miliardar” sau „Te crezi 
mai deștept?”. Calitatea 
sa de prezentator se îmbi-
nă cu cea de cântăreț. Nu 
întâmplător s-a remarcat 
în trupa lui Ștefan Bănică, 
The Fifties, în care furniza 
backing-vocals: îl acompa-
nia pe solistul principal. 

N-a intrat în lumea show-bi-
zz-ului ca un atlet chinez 

care ia dintr-o dată medalia de 
aur și apoi dispare brusc, așa 
cum a apărut. Spre vârf l-au 
propulsat cunoștințele soli-
de de muzică. A început să 
ia lecții de vioară de la cinci 
ani, iar apoi a absolvit Lice-
ul de Artă „Ion Vidu”, din 
Timișoara. Și, ca orice bă-
nățean, indiferent de pro-
fesie, ține de mic cu Poli 
Timișoara.

„DE LA MEDITA�II 
MERGEAM 
LA POLI“

La 7 ani, Ianțu visa 
să joace la Poli și mer-

gea frecvent la meciu-
rile de pe teren propriu 

ale formației sale favorite. 
„Eram cu vioara în spate, ve-
neam duminica de la meditații 
și mă duceam la Poli... Mergeam 
la meciuri, fie că Timișoara era 
în Divizia B sau în A. Am rămas 
și acum cu această plăcere. Îmi 
doream foarte mult să joc la pi-
ticii lui Poli, dar nu aveam timp 
și nici nu eram vreun mare ta-
lent. Studiind vioara tot timpul, 
trebuia să mă descarc cumva. 
Așa se face că jucam fotbal în-
tre clase pe terenul de la liceu. 
În general, jucam atacant. Stă-
team numai în față (n.r. - râde). 
Îmi plăcea să joc pe stânga, în 
postură de extremă, deși eram 
dreptaci. Era o tradiție să joci 
fotbal. Țin minte că eram într-a 
XII-a și, după meciul cu cei dintr-
a XI-a, le-am predat cheia școlii”, 
povestește, nostalgic, Ianțu.

ÎI PLAC ANDREI 
CRISTEA ȘI ALEXA

Ianțu are doi jucători preferați 
în Liga I. „Îmi place foarte mult An-
drei Cristea și mă bucur pentru el 
că a dovedit, prin declarații și prin 
atitudine, că merită să fie golghe-
ter. Îmi mai place și de Alexa, care 
mușcă din adversari”. Își aduce 
aminte de meciul Dinamo - Poli 
(scor 1-2), din retur, și se înfioară: 
„La 2-1 pentru Poli, cred că am fă-
cut ulcer... Andrei Cristea era să 
egaleze, era foarte periculos”. 

Virgil știe de ce Poli n-a luat 
până acum titlul: „Îmi pare rău 
că nu s-a avut răbdare nici cu 
Hagi, nici cu Balint. Echipa ara-
tă bine, dar îi lipsesc încă luci-
ditatea și maturitatea. N-avem 
un coordonator de joc, ne mai 
trebuie o zvârlugă, un Messi de 
România, care să rupă plasa”. 

„LUI RĂZVAN ÎI 
LIPSEȘTE EXPERIENȚA”

Cunoscutul prezentator de 
televiziune este dezamăgit de 
lipsa performanțelor de la na-
țională: „Lui Răzvan Lucescu îi 

lipsește doar experiența. Mai e 
un element: experiența o are un-
deva, în familie... La acest lucru 
s-au gândit cei care l-au numit 
selecționer. Din nefericire, după 
Mutu, Lobonț și Chivu e cam pa-
uză, nu mai vine nimic din spate”. 
Ianțu se coalizează cu selecțione-
rul: „Media are o mare vină pen-
tru ceea ce se întâmplă în sport. 
În trecut, nu era așa de poluată. 
Se promovează nonvalorile”. 

Ianțu îl critică pe Adrian 
Mutu pentru problemele legate 
de dopaj: „Mutu a comis o gre-
șeală de neiertat pentru un fot-
balist de talia lui. Nu poți să iei 
un medicament fără să întrebi 
medicul, mai ales când știi că ai 
antecedente. Uite cum a plătit-o, 
exact în momentul lui de reveni-
re, de glorie, când era un zeu!”. 

Vedeta TV crede că România 
nu va ajunge prea curând să aibă 
succese: „Chivu și-ar dori o per-
formanță cu naționala... Să dea 
Dumnezeu să mai trăiască atât 
cât să vadă la televizor o perfor-
manță a naționalei, pentru că nu 
întrevăd un viitor strălucit!”. ¢

�in legătura 
cu garda 
veche de 
fotbaliști de 
la Dinamo. 
Cu Orac, cu 
nea Florin 
Cheran, Au-
gustin, Țețe 
Moraru, 
Dragnea, 
Andone... 
Se plâng 
de copiii pe 
care îi au 
pe mână, 
fiindcă n-au 
o educație 
și nu sunt 
cu mintea 
la fotbal
Virgil Ianțu, 
prezentator 
de televiziune 

Meciul 
CFR Cluj - 
Craiova m-a 
încărunțit. 
N-ai voie 
să iei trei 
goluri cu 
un om în 
plus. E de 
neînțeles, 
mai ales că 
Universita-
tea a jucat 
chiar bine 
în prima 
repriză. Nu 
vreau să 
cred că a 
fost blat 
Virgil Ianțu, 
prezentator 
de televiziune

Conducătorii de cluburi au 
meritul că bagă bani, dar nu 
trebuie să privim fotbalul prin 
prisma lor. De-aia se ajunge 
și la lipsa performanței 
Virgil Ianțu, 
prezentator 
de televiziune 

Fac biceps 
cu gantera de 
14 kilograme. 
Merg la sală 
de două ori pe 
săptămână. 
Stau o oră și ju-
mătate. Banda 
e foarte bună, 
stau 40 de 
minute pe ea, 
dar mă plicti-
sesc îngrozitor, 
chiar dacă am 
televizor. E însă 
singura care 
arde grăsimile
Virgil Ianțu, 
prezentator de 
televiziune

SLĂBICIUNE Andrei Cristea i-a 
intrat la inimă vedetei TV chiar dacă 
joacă la rivala de moarte Dinamo

Foto: PROSPORT

Foto: Răzvan LUPICĂ
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AUTO

∞Daniel REMEȘ
daniel.remes@prosport.ro 

Mazda 6 facelift dezvoltă 
punctele forte ale prede-
cesorului său, cu accent 
pe sportivitate și plăcerea 
de a conduce, eficiența 
consumului de combusti-
bil și rafinamentul interio-
rului, crescând totodată și 
performanțele de siguran-
ță și mediu. 

∞Florin MARIAN
florin.marian@prosport.ro

Noul Opel Meriva a avut lan-
sarea internațională la înce-
putul lunii mai, în orașul ger-
man Hamburg, iar ProSport 
s-a aflat printre cei care au 
testat primele mașini ale 
constructorului neamț. 

Pe un traseu destul de sim-
plist am avut la dispoziție 

automobile cu două tipuri de 
motorizări, ambele pe benzină,  
un 1,4 turbo 140 CP și 1,4 turbo 
120 CP.  Prima versiune este su-
ficient de puternică și face din 
Meriva un partener foarte bun la 
drum lung. În schimb, versiunea 
de 120 CP e mult mai leneșă și 

are cutia de viteze în cinci trep-
te, față de șase, așa cum are 
motorul de 140 CP.  

În ambele testări s-a dove-
dit că noul automobil creat de 
cei de la Opel, în special pentru 
familiști, este destul de agil și 
dinamic. Iar aceste proprietăți 
sunt ușor de descoperit și după 
înfățișare. Au trecut opt ani de 
când constructorul german lan-
sase ultimul Meriva. 

LA 4 KM/H, UȘILE SE 
BLOCHEAZĂ AUTOMAT

Din 2005 și până în prezent, 
inginerii au lucrat la noul model, 
rezultând o mașină foarte flexi-
bilă, cum nu există momentan 
pe piață. Principala caracteris-
tică a noului Meriva sunt ușile 

cu deschidere opusă, precum 
la un Rolls-Royce, botezate su-
gestiv Flex Doors, și care oferă 
un acces mai ușor în habitaclu. 
Pentru cei care nu știu, Opel a 
folosit acest sistem de deschi-
dere a ușilor din 1925 până în 
1961, mai exact până când gu-
vernul german a interzis acest 
lucru din cauza numeroaselor 
accidente mortale pe care le 
provoca deschiderea acestor 
uși în mers. Rolls Royce a reușit 
să înduplece legislația germană 
atunci când a creat Phantom. 
Ce soluție a găsit Opel pentru ca 
ușile să nu mai poată fi deschise 
în mers? Ei bine, atunci când vi-
tezometrul indică 4 km/h, ușile 
se închid automat și nu mai pot 
fi deschise decât în staționare. ¢ 

PREMIATĂ PENTRU 
DESIGN DE AUTO BILD
În privința design-ului, 
trebuie spus că noul model 
Meriva nu mai are nimic în 
comun cu cel precedent. 
Dacă aspectul frontal și 
cel posterior păstrează 
trăsăturile de la noul Astra 
și Insignia, ceea ce nu e 
deloc rău, în lateral, Meriva 
își arată propria persona-
litate. Nu degeaba revista 
Auto Bild i-a acordat 
premiul de design pentru 
categoria SUV/Van/Tracți-
une integrală. 

Actualul Opel Meriva vă propune ușile cu deschidere opusă, asemenea unui „Phantom”

DRIVE TEST / INGINERII AU LUCRAT LA NOUL MODEL DIN 2005, REZULTATELE FIIND EXCEP�IONALE

MAZDA 6, O IMAGINE INEDITĂ
Constructorul japonez vrea să vândă în România 1.000 de bucăți din noul automobil

Noutățile aduse de noul 
model sunt multiple. La exteri-
or, Mazda 6 facelift integrează 
noua grilă frontală a gamei, iar 
farurile și lămpile au fost rede-
senate pentru a accentua spor-
tivitatea și identitatea premium. 
Aspectul atletic este completat 
de liniile fluide atent demarcate 
care traversează noua grilă, ari-
pile și capota. În plus, au fost in-
troduse jante noi de 17 și 18 inch, 
mai ușoare cu un kilogram față 

de versiunea anterioară. Gama 
de culori include două nuanțe 
noi: Clear Water Blue Metallic și 
Midnight Bronze Mica. 

La siguranță, Mazda 6 face-
lift vine în plus cu semnalizare 
inteligentă, asistență în pan-
tă, faruri adaptive bi-xenon și 
Emergency Stop Signal. Pentru 
Mazda 6 facelift vor fi disponibi-
le șase motorizări, iar prețul de 
pornire este de 21.990 de euro, 
cu TVA inclus. ¢

MICUȚUL ROLLS

de ore 

de muncă 
au dus la  
rezultatul 
sistemului 
Flex Doors, 
portierele pe 
care le vedem 
la Meriva

2.500

∞Daniel REMEȘ
daniel.remes@prosport.ro 

ix35 a ajuns în urmă cu o 
lună în România și repre-
zintă primul model al măr-
cii proiectat și dezvoltat în 
Europa, la centrul Hyundai 
din Rüsselsheim, Germa-
nia. Creat pentru a veni în 
întâmpinarea cerințelor 
specifice unui stil de viață 
dinamic, ix35 îmbină exte-
riorul incitant cu o ținută 
de drum de excepție, nive-
luri superioare de confort, 
dotări de ultimă tehnolo-
gie și motorizări eficiente.

Noutatea absolută pe care 
o introduce modelul ix35 o re-
prezintă pachetul de servicii 
„Triple 5”. Inegalabil la nivel euro-
pean, pachetul înglobează benefi-
cii gratuite unice pe piață: cinci ani 
de garanție integrală, transmisibi-
lă și fără limită de kilometri, cinci 
ani de asistență rutieră și cinci ani 
de verificări tehnice periodice.

Noul model pune la dispo-
ziția clienților săi motorul pe 
benzină Theta II 2.0 MPI, ce ge-
nerează o putere maximă de 166 
CP, și două versiuni ale motoru-
lui diesel R 2.0 CRDi, dezvoltând 
136 sau 184 CP.

Prețurile de vânzare pentru 
noul Hyundai ix35 pornesc de 
la 15.900 euro plus TVA, pentru 
varianta de motorizare benzi-
nă 2.0 MPI, cu tracțiune față și 
transmisie manuală. ¢

Hyundai ix35 a fost lansat de 
curând în România cu un  
pachet de servicii atrăgător

HYUNDAI  
IX35-„TRIPLE 5“

ix35 repre-
zintă atuul 
care ne 
consolidea-
ză obiecti-
vul la nivel 
național: 
menținerea 
supremației 
în clasa 
SUV-urilor 
în ultimii 
șase ani
Narcis  
Ghiță,  
director  
general al 
Hyundai 
România

de euro 
este prețul de  
plecare al noului 
Opel Meriva  
la noi în țară

12.990
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Cu Nucu 
printre lide-
rele echipei, 
naționala 
feminină de 
volei s-a ca-
lificat la CE 
2011 (Italia 
și Serbia) de 
pe primul loc 
în grupa pre-
liminară E, 
cu 12 puncte, 
cu două mai 
mult decât 
Belgia

SP
O

RT
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LIFE
Iuliana Nucu, jucătoarea promovată 
în Divizia A la Farul (1996-1997) de 
tandemul Chițigoi – Ionescu, prefe-
ră filmele actorului Russel Crowe, 
conduce o Skoda Fabia, urăște 
minciuna și lașitatea și adoră să se 

îmbrace casual. Cât despre prover-
biala frumusețe a voleibalistelor, Iuli 
afirmă: Voleiul te dezvoltă armonios 
pentru că n-ai contact fizic, ca în alte 
sporturi. Dar nu numai voleibalistele 
sunt frumoase”

GLADIATOARE INSPIRATĂ DE RUSSEL CROWE

PUBLICITATE

DUCESA DE LA FILEU
Una dintre principalele artizane ale calificării României la CE de volei e frumoasa Iuliana Nucu
∞Andru NENCIU

andru.nenciu@prosport.ro

ProSport demarează de azi 
un serial de prezentare a 
sportivilor români despre 
care se vorbește rar sau 
foarte rar. Duc în spate 
dezavantajul unor discipli-
ne intrate deseori în anoni-
mat, dar munca draconică, 
riscurile meseriei sau pro-
gresia rezultatelor îi ridică 
poate peste piedestalele pe 
care sunt cocoțați alții...

Din multitudinea de sporturi 
cu o istorie de succes în Ro-

mânia, voleiul, cel feminin, respiră 
încă aerul rarefiat al competițiilor 
de anvergură, mai ales după ce, în 
urmă cu 10 zile, naționala și-a croit 

drumul spre CE 2011. Printre pro-
tagoniste, Iuliana Nucu, centrul 
echipei Urbino, orașul cunoscut în 
lume pentru palatul ducal impresi-
onant, o capodoperă a Renașterii. 
Iar cu Iuli, o veterană a naționalei 
la doar 29 de ani, unul dintre cei 
mai buni centri din Italia, a renăs-
cut și echipa orașului, o formație 
care țintea evitarea retrogradării, 

dar care s-a clasat pe cinci. Mult 
mai sus se află însă Iulia în sexte-
tul de bază al frumuseților lumii. 
Cu un zâmbet luminos, buze căr-
noase și ochi migdalați, Nucu e ca 
un foc dezlănțuit la fileu. Un foc 
aprins lângă apa Mării Negre, căci 
jucătoarea s-a născut în pepiniera 
de supervoleibaliști ai Constanței. 

MIRAJUL VOLEIULUI
PE PLAJĂ

Legăm repede pasele cu ju-
cătoarea de 1,85 metri prin inter-
mediul mobilului. „Îmi place mult 
plaja, m-aș duce și acum, dar nu 
prea e vremea bună”, ne întâm-
pină Iuli, ridicându-ne mingea la 
fileul voleiului pe plajă, căci toți 
rămânem blocați câteva secun-
de pe Eurosport, impresionați de 
frumusețea jocului. Iar întrebarea 

de urmărire vine natural. „Joci 
și volei pe plajă? Nu ți-e frică de 
accidentări, de zgârieturi?”... 
„Joc de plăcere, nu m-am acci-
dentat niciodată, iar nisipul îți 
fortifică gleznele, trebuie însă să 
ai condițiile necesare“, plasează 
răspunsul fosta voleibalistă de la 
Novarra și Sasouolo, dând tim-
pul înapoi, mai precis în anii de 
după ‘89.

MEDICINA, DOAR UN VIS
„Am început în clasa a V-a, 

eram destul de înăltuță când 
doamna profesoară Ferenți făcea 
selecția în școală. A fost greu la 
început, pentru că efectuam an-
trenamentele de la 7 dimineața. 
Era ca o pasiune, părinții m-au 
sprijinit iar la 16 ani m-am dus 
la Farul. La liceu am urmat 
un profil de chimie-biologie 
și probabil că, dacă n-aș 
fi devenit voleibalistă, aș 
fi fost medic, pentru că 
toți colegii mei de atunci 
au devenit doctori”,  
ne spune Iuliana, cea 
care, la doar 23 de ani, 
se clasa pe șase la CE 
2003, transferându-
se în acel an în cel mai 
puternic campionat 
al lumii, cel italian. 
Unde viața de volei-
balistă nu e atât sim-
plă precum pare.

CINCI
OPERA�II

Fetele acelea, 
cu siluete fasci-
nante, n-au con-
tacte fizice și par 
că nici n-ar avea 
nevoie de medic 
în staff, nu? Sau 
cel puțin așa se 
vede din afară. „Ei 
bine, nu-i chiar așa. 
O mișcare greșită, 
atunci când ataci 
mingea fără să fii în-
călzită, îți poate cauza 
multe. Eu, cel puțin, am 
suferit cinci operații: la 
ambii genunchi, la cot, 
la umăr și la tendonul 
lui Ahile. La ultima, mi 
s-a părut că am aterizat 
pe piciorul unei colege și 
i-am spus: «N-ai loc pe teren 
de mine!? Era doar o senza-
ție, pentru că ea era departe 
de mine!».

Departe e și CE 2011, dar va-
canța Iulianei e scurtă, la fel ca a 
celorlați sportivi de top. „Nu vreau 
să văd adidașii, ies cu prietenii și 
mă joc cu pisica mea maidaneză”. 
A�a cum se va juca �i cu adversa-
rele din septembrie 2011. ¢

Cu Novara, 
Iuli a câș-
tigat Cupa 
Italiei 2004, 
Supercupa 
Italiei 2003 
și 2005 și 
Top Teams 
Cup 2006

Foto: Andru NENCIU


