
Dacă tot s-a plâns lumea până acum 
de faptul că turneul final al Campi-
onatului Mondial din Africa de Sud 
este sărac în goluri, măcar el este 
bogat în... goale. 

Nu de puține ori spectacolul din tribune 
a fost mai captivant decât cel de pe 

teren. În rolurile principale, evident, femei-
le. De departe, cel mai mult a atras atenția 
până acum Larisa Riquelme, model de lenje-
rie intimă. După fiecare meci al Paraguayu-
lui, agențiile foto au furnizat mai multe poze 
cu sexy-suportera decât cu Oscar Cardozo, 
vedeta naționalei. Și dacă asta nu a fost de 
ajuns, Larisa s-a gândit să le mai ofere ad-
miratorilor ei un mic bonus: „Dacă Paraguay 
va câștiga titlul mondial, mă voi dezbrăca și 
mă voi plimba pe străzile din Asuncion“. La 
o asemenea superofertă, nu ar fi exclus ca 
un val de simpatie pentru echipa lui Gerardo 
Martino, la care să adere și arbitrii - că de, și 
ei sunt oameni -, să-i împingă pe sud-ameri-
cani până pe culmile gloriei. Cu scuze pen-
tru femeile care așteptau ca Argentina să ia 
titlul mondial pentru a-l vedea pe Maradona 
defilând gol prin Buenos Aires. ¢

HAI PARAGUAY!
Larisa Riquelme a 
promis că face striptease 
dacă sud-americanii 
câștigă titlul mondial

MECI DE MECI Larisa Riquelme are o concurentă pe măsură 
pentru titlul mondial. Paraguay – Brazilia ar fi o finală de vis

FACEȚI 
LOC! 
Această 
brazili-
ancă are 
cel pu�in 
acela�i 
succes ca 
�i Kaka. 
To�i băr-
ba�ii vor 
să-i ur-
mărească 
mi�cările

SHOW Larisa Riquelme face 
cât o întreagă galerie. Bărba�ii 
din jurul ei nici nu mai au de ce 
să se agite Foto: REUTERS

Foto: 
REUTERS

Foto: AFP
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Selecționerul României 
anticipează victoria 

naționalei „carioca“ mâine, 
în sferturile Cupei Mondiale 
ª Franța, avertizată dur de 

FIFA după ce președintele 
federației a demisionat 

la presiunile politicienilor 
ª „CR 0 a jucat doar în 

reclame!“, țipă portughezii 
la Ronaldo după eliminarea 

de la Mondiale

Lucescu: „Brazilia 
bate Olanda!“

Hercules îl ia împrumut  
pe Pulhac pe un an
Dinamo primește 250.000 de euro de la 
spanioli. Ro�-albii au pierdut ieri cu 3-4 
amicalul cu Austria Viena

„Vamă“ cotizează la 
transferul lui Moraes
Președintele Rapidului a suplimentat din 
propriul buzunar cu 200.000 de euro oferta 
pentru atacantul Bistriței. În schimb, Dinu 
Gheorghe va avea cotă-parte la revânzare

de MURE�ANU»4 de GHEORGHIU»6

TITANUL, 
RĂPUS DE 
BERDYCH

Roger 
Federer, 
învins ieri 
a doua oară 
în opt ani la 
Wimbledon!
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VIKTORIE 
SCUMPĂ

Steaua a câ�tigat ieri 
amicalul cu cehii de la 
Viktoria Plzen, 1-0, dar 
l-a pierdut pe nou-venitul 
Rădu�, care s-a accidentat
»2-3

de STERIOPOL;
foto: CONSTANTINESCU
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STEAUA

ATACANT

PRESA CEHĂ CONFIRMĂ 
INTERESUL PENTRU WILFRIED
ProSport a anunțat în ziarul de luni despre 
vizita lui Pițurcă la meciul Sparta Praga - 
Dinamo Moscova, unde l-a urmărit pe ata-
cantul ivorian Bony Wilfried. Presa din Cehia 
a confirmat ieri faptul că roș-albaștrii îl vor 
pe jucătorul african, pentru care Sparta ar fi 
dispusă să se despartă în schimbul sumei de 
1,5 milioane de euro.  

HONDURAS

CHAVES A FOST PROPUS ȘI STELEI
După ce fundașul naționalei Hondurasului, 
Osman Chaves, a fost propus Rapidului, mai 
nou, DVD-urile cu apărătorul care a evoluat 
la Campionatul Mondial au ajuns și pe biroul 
lui Pițurcă.  Chaves este liber de contract, are 
1,88 metri și nu a mai evoluat deloc în Europa, 
motiv pentru care e puțin probabil să ajungă la 
echipa din Ghencea. 

CORESPONDEN�Ă
BAD GASTEIN
» AUSTRIA

DE LA  » FOTO
VLAD
CONSTANTINESCU

DE LA  » TEXT
BOGDAN
STERIOPOL

STEAUA - VIKTORIA PLZEN  1-0 (0-0)

Tătărușanu

Emeghara

Abrudan Gardoș

Todorov

Răduț D. Stoica Toja

Nicoliță (cpt)
Surdu

Tănase

Au mai jucat: 
Stanca, B. 
Stancu, Păcurar, 
Musta�ă, Filip, 
Al. Iacob, 
Năstăsie

Au marcat: 
B. Stancu (75)

Portarul stelist 
Stanca a fost 
omul meciului, 
la primul său 
joc pentru 
ro�-alba�tri

Sunteți de 
acord cu 
introducerea 
probei video 
în fotbal?

1.  Nord-coreenii au revenit acasă! 
VEZI cum au fost primiți jucătorii

2.  Sfat către Pițurcă: „Nu-l lua pe Tshabalala”
3.  Pădureanu: „Doar Piți l-a vrut pe Moraes!” 

Vezi de ce n-a ajuns atacantul la Steaua

NU

DA

Răspunde azi la întrebarea: „Au mai rămas 
patru! Cine câștigă turneul de la Wimbledon?“

15%

85%

www.prosport.ro

Top 3 ştiri pe www.prosport.ro

Trăim în era tridimensi-
onală. Locul unde a fost 
asasinat fostul premier 
libanez Rafic Hariri a 
fost filmat 3D de o echi-
pă de anchetatori ONU! 
Avatar, cel mai specta-
culos film 3D, a bătut 
toate recordurile de 
audien�ă. Dar de tapetul 
lavabil tridimensional a�i 
auzit? Ei bine, există �i 
a�a ceva! Toată lumea 
se schimbă într-un ritm 
extraordinar. Părin�ii 
sau bunicii no�tri au 
văzut �i ei minunea cu 
ochelari �i s-au crucit. 
Când a vizionat imagini 
3D de la antrenamentul 
Stelei, Gigi Becali a spus 
că e mâna Satanei! 
�i Pi�urcă se schimbă! 
A venit cu laptopul 
la antrenamente �i 
urmăre�te printr-un 
program specializat 
performan�ele fizice ale 
jucătorilor!

Steaua încearcă să 
�ină �i ea pasul cu 
vremurile, după ce a 
pierdut ritmul în fa�a 
CFR-ului. Paszkany �i 
Mure�an lucrează de 
mult tridimensional: 
investi�ii în transferuri, 
în infrastructură �i în 
imaginea clubului.
Steaua 3D are altă fa�ă 
cu Pi�urcă 3D. �i Tăna-
se parcă vede poarta în 
trei dimensiuni, a că-
pătat curajul să �uteze, 
să dribleze, să paseze 
lung. Le cam uitase pe 
toate antrenându-se pe 
messenger, o practică 
deja învechită. Rădu� 
e �i el omul viitorului, 
reprezentantul noii 
genera�ii, 3D. 
De azi, �i ProSport e 
3D! Primul ziar de sport 
din lume care apare în 
acest format! Rămâne�i 
pe ProSport 3D, surpri-
zele continuă!

3D

Florin
CARAMAVROV

florin.caramavrov
@prosport.ro

JOC
PERICULOS

OPINIE S-A RUPT 
RĂDU�!

CONCLUZII La finalul meciului, Pi�urcă i-a certat pe steli�ti. Rădu� a fost 
invizibil, Păcurar nu a adus nimic în plus, iar Toja a fost criticat pentru că a dat multe 
pase gre�ite. Stoica a fost „creierul” echipei, Stanca a apărat senza�ional, iar Tănase, 
Todorov �i Stancu s-au dăruit pe teren

CĂPITAN Nicoli�ă a purtat din nou banderola, iar 
la finalul partidei a declarat că e o onoare pentru el 
să fie în această postură. „Acum am o obliga�ie în 
plus”, a spus Bănel după meci

După 2-0 cu APOEL Nico-
sia, roș-albaștrii câștigă și 
al doilea amical, cu Vikto-
ria Plzen, scor 1-0! Totu�i, 
jocul prost și accidentarea 
lui Răduț au fost lucrurile 
care l-au îngrijorat pe Piți.

Dacă la primul amical, Victor 
Pițurcă a fost calm și și-a în-

curajat în permanență fotbaliștii, 
situația s-a schimbat radical ieri! 
Locul 5 în Cehia, Viktoria Plzen, 
a creat „iureș” în defensiva bu-
cureșteană, în unele momentele 
cehii părând o nucă mult prea 
tare pentru roș-albaștri. În prima 
parte, jocul s-a desfășurat îndeo-
sebi la centrul terenului! S-au tras 
multe șuturi de la distanță, pen-
tru că nu existau spații, și se juca 
foarte aglomerat. Piți s-a agitat 
pe bancă și a dat încontinuu indi-
cații: „Dorele, rămânem sus! Așa, 
acolo, să nu-i lăsăm să vină peste 
noi!”. Tănase a irosit o mare oca-
zie și a fost luat în colimator: „Ce 
tot o ții atât la picior? Șutează! 
Vrei să intri cu ea în poartă?”. 

OCAZII IMENSE 
LA POARTA STELEI

Repriza a doua a debutat cu 
accidentarea lui Răduț. Acesta a 
suferit o contractură la pulpa pi-
ciorului stâng și a fost înlocuit cu 
Surdu, care ieșise la pauză. În mi-
nutul 58, defensiva roș-albastră 
a fost surprinsă: cehii au trimis 

trei „bombe” către poartă, însă 
două au fost scoase de Stanca, 
iar una a trecut peste poartă. 
La cinci minute distanță, Abru-
dan i-a pasat fără să se uite lui 
Gardoș, mingea a fost intercep-
tată de un atacant al roș-albilor, 
însă, din poziție perfectă, acesta 
nu a nimerit cadrul porții. 

Pe bancă, Piți era plin de 
nervi: „Jucați, mă, simplu! Vor-
biți între voi, ce e cu spațiul 
ăsta între voi? Țineți adversarul 
aproape!”. Și dacă Viktoria Plzen 
nu a marcat, a făcut-o Steaua, 
prin Bogdan Stancu. „Motanul” 
a recuperat un balon din piciorul 
unui ceh și l-a expediat direct la 
colțul lung (min. 75). Până la fi-
nal, roș-albaștrii au fost în corzi, 
adversarii ratând de trei ori din 
situații excelente. ¢

Mijlocașul 
s-a ales cu o 
contractură  

musculară la 
piciorul stâng, dar 

Steaua a învins 
datorită golului 

marcat de 
Stancu



∞Daniel VLAD
daniel.vlad@prosport.ro

Mihail Marian, fost antre-
nor la Sportului Studen-
țesc, la sfârșitul anilor 90, 
este ultimul nume care 
a cooptat în stafful lui 
Victor Pițurcă, informație 
prezentată în premieră 
de ProSport. Acesta se va 
ocupa cel mai probabil de 
viitorul Stelei: centrul de 
copii și juniori.

Steaua își trage un băiat 
deștept. Mihail Marian a absol-
vit Academia de Studii Economi-
ce (ASE), fiind licențiat în științe 
economice, dar și în fotbal, după 
ce a urmat studiile celebrei școli 
de antrenori din Franța, Claire-
fontaine. În România e cunos-
cut mai mult de când activa ca 
antrenor la Sportul Studen-

țesc, în perioada 1996-1997 și 
1998-1999. Cel poreclit „Cuchi”  
e cumnatul lui Tudorel Stoica și 
a mai lucrat pentru Steaua chiar 
când Pițurcă era antrenorul 
echipei, în 2000. 

ULTIMA OARĂ A 
LUCRAT LA AL-WAHDA

Contactat telefonic de 
ProSport, „Cuchi” nu a fost 
surprins de această informație, 
mărturisindu-ne că va discuta 
cu Victor Pițurcă după ce acesta 
se va întoarce din Austria: „Ce 
să zic? Vă dați seama că este 
o onoare să lucrez cu Piți. Am 
mai colaborat cu el acum zece 
ani, când eram director tehnic 
în Ghencea și mă ocupam de 
centrul de copii și juniori. Acum 
m-am întors din țările arabe, 
unde am activat în ultimul an ca 
director al academiei de fotbal a 
clubului Al-Wahda”. ¢

Absolvent al Școlii Clairefontaine, „Cuchi“ va avea grijă de juniorii clubului Steaua
VINE ÎN STAFF ȘI MIHAIL MARIAN!

Florentin 
Dumitru, 
Diniță, Gigel 
Bucur �i Buga 
sunt doar 
câțiva dintre 
jucătorii 
promovați de 
Mihail Marian

Foto: 
PROSPORT

PUBLICITATE

FANI Steaua a fost încurajată de 10 suporteri, printre 
ei aflându-se �i un copil de patru ani care sufla de zor 
în deja celebra vuvuzelă. La finalul meciului, mul�i 
spectatori s-au pozat cu Bănel

LOVIT Răduț (dreapta) a fost îngrijit de 
medicii echipei imediat după ce a fost scos 
de pe teren. Până la vestiar el a purtat o 
pungă mare de gheață pe pulpa stângă
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DINAMO

Îți mobilizăm favoriții.
Intră pe m.prosport.ro
direct de pe telefonul mobil!

m.prosport.ro

PULHAC DE HERCULES
TRANSFER / DUPĂ NOUĂ ANI, FUNDAȘUL SE VA DESPĂRȚI DE DINAMO ȘI VA MERGE, ÎMPREUNĂ CU DĂNCIULESCU, ÎN PRIMERA DIVISION 

Jucătorul ar fi dorit un transfer definitiv, însă spaniolii nu au fost de 
acord �i l-au împrumutat pentru un an, cu op�iune de cumpărare
∞Cătălin MUREȘANU

catalin.muresanu@prosport.ro 

Pulhac va pleca în sfârșit de 
la Dinamo! Dacă iarna trecu-
tă a ratat două transferuri în 
aceeași seară, la Livorno și 
Valladolid, acum este sigur 
că fundașul „câinilor” va 
părăsi gruparea din „Ștefan 
cel Mare”. Iar destinația lui 
va fi Spania, unde sezonul 
viitor va evolua în Primera 
Division. 

Mai precis, fundașul „câi-
nilor” va merge la Her-

cules Alicante, echipă care are 
experiență în a face afaceri cu 
roș-albii. Asta pentru că, nu cu 
mult timp în urmă, gruparea 
condusă de Esteban Vigo, fos-
tul tehnician din „Groapă”, l-a 
transferat și pe Ionel Dănciu-
lescu. De fapt, chiar antrenorul 
spaniolilor a insistat pentru ca 
Pulhac să meargă la Alicante, 

interesul ibericilor fiind vechi de 
câteva luni. Fotbalistul a trimis 
mai multe DVD-uri în Spania, iar 
șefii echipei care a promovat în 
prima ligă în acest an după 14 
sezoane și-au dat OK-ul pentru 
aducerea funda�ului stânga în 
vârstă de 25 de ani. 

PULHAC AR FI VRUT
SĂ PLECE DEFINITIV

Însă numai pentru un împru-
mut, chiar dacă Pulhac a fost cel 
care a ezitat. Asta pentru că ju-
cătorul ar fi vrut un transfer de-
finitiv, dar cei de la Alicante nu 
au vrut să audă de așa ceva. A�a 
că s-a ajuns la „modelul Dăn-
ciulescu“: întâi împrumut, un 
an de această dată, cu op�iune 
de cumpărare.  Aseară, Pulhac 
a jucat probabil ultimul meci în 
tricoul „câinilor”, chiar dacă, 
speriat de perspectiva unei ac-
cidentări care să-l facă să rateze 
și acest transfer, jucătorul nu ar 
fi vrut să evolueze!  ¢

MOȚI ÎL AȘTEAPTĂ 
PE GRIGORIE
Schimbul Ianis Zicu - Ștefan Grigorie 
e posibil să se realizeze în Austria. 
Fundașul „câinilor”, Cosmin Moți, e 
dornic să-l vadă pe Grigorie din nou 
în alb-roșu. „Îl așteptăm cu brațele 
deschise pe Fane. E un jucător 
valoros, îl cunoaștem cu toții”.

de mii de 
euro
va fi salariul 
stagional al 
lui Pulhac la 
Alicante

de mii de 
euro 
va încasa 
Dinamo pen-
tru împrumu-
tul lui Pulhac 
la Alicante

200

250

 Eu acum 
suflu și în 
iaurt. Știu 
de Hercules, 
știu că mă 
vor, știu că 
sunt tratati-
ve avansate, 
dar, până nu 
plec, nu mai 
zic nimic
Cristi Pulhac, 
fundaș 
Dinamo 

TRANSFER 

VINE URIAȘUL KADLEC 
„Câinii” vor să-l aducă la echipă pe Jan Kadlec (20 de ani), 
de la Sparta Praga, iar în aceste zile atacantul înalt de 2,01 
metri va ajunge în Austria, acolo unde va fi testat de Ioan 
Andone. „Fălcosul” a cerut un atacant de careu, mai ales 
că Osvaldo Miranda nu s-a mai prezentat la echipă, iar 
șefii au solicitat deja certificatul internațional de transfer 
al argentinianului pentru a-l suspenda! Andone își dorește 
să joace în sistemul 4-2-3-1 și ar fi vrut să se bazeze pe Mi-
randa, dar se pare că acum și-a luat gândul de la folosirea 
sud-americanului, iar Kadlec e noul său pariu.

ACHIZIȚIE 

VOR UN PORTAR-GOLGHETER!
În cantonamentul din Austria va sosi și portarul cameru-
nez Leonel Mayebi. Ultima dată, africanul a jucat în Israel 
la prim-divizionara Maccabi Nazareth, iar în cariera sa a 
mai trecut și pe la Metz, în prima ligă franceză, dar și pe la 
AEK Larnaka (Cipru) și Beitar Ierusalim. Mayebi (23 de ani) 
s-a remarcat în Israel printr-un gol marcat pentru Maccabi 
într-o partidă de Cupă, atunci când a reușit să egaleze în 
ultima fază în urma unui corner. 

DINAMO - AUSTRIA VIENA 3-4

După ce în prima partidă din stagiul austri-
ac au  remizat cu israelienii de la Maccabi 
Haifa, acum elevii lui Ioan Andone au dat 
piept cu Austria Viena. „Roș-albii” au des-
chis scorul în minutul 30 prin Andrei Cris-
tea, care a fructificat un penalty obținut 
de Chiacu, însă violeții au preluat imediat 
inițiativa și au egalat până la pauză. Mai 
mult, din minutul 55, atunci când Mărgări-
tescu a fost eliminat pentru două galbene, 
pe teren a existat doar Austria Viena, care 
a mai marcat de trei ori. Dinamoviștii au 
păcătuit pe faza de apărare, acolo unde au 
existat nenumărate erori. Intrarea lui Ni-
culescu pe teren a reușit să readucă în joc 
formația din „Ștefan cel Mare”. „Clau-gol” 
a marcat  în urma unui contraatac superb la 
care a mai participat Torje �i a fost coautor 
la golul de 3-4.  

PRIMUL E�EC 
ÎN AUSTRIA 

Dinamo- Austria Viena 3-4 
Au marcat: An. Cristea (30), Cl. Niculescu 
(72), M. Niculae (82) – Oltnerchner (41), Liny 
(61), Tiffner (65), Junuzovic (68)  
Dinamo: Skender - Homei, Scarlatache, 
Diabate, Pulhac - Chiacu, Mărgăritescu, 
Ad. Cristea - Păun, Liviu Ganea, An. Cristea 
Au mai jucat: Bălgrădean, N’Doye, Niculescu, 
Dr. Grigore, Vranjkovic, M. Niculae, Torje   
Eliminat: Mărgăritescu (55)

Foto: Dan DU�Ă

Cristi Borcea 
a anun�at 
oficial că s-a 
retras din 
func�ia de 
pre�edinte. 
�eful 
executivului 
din „Groapă“ 
a devenit 
Nicolae 
Badea, 
proaspăt 
numit 
director 
general 

!



PUBLICITATE
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RAPID

AJUTOR 
DE LA „VAMĂ“
Dinu Gheorghe a adăugat 200.000 de euro 
la oferta de 800.000 pentru Moraes
∞Doru GHEORGHIU

doru.gheorghiu@prosport.ro

Președintele Rapidului, 
Dinu Gheorghe, vrea nea-
părat să-l aducă în Giulești 
pe atacantul Bistriței, Ju-
nior Moraes (foto, în alb), 
și pentru asta e dispus să 
bage mâna și în buzunarul 
propriu! „Vamă” a plusat 
cu 200.000 de euro la 
oferta ini�ială de 800.000 
de euro. Banii ar urma să-i 
recupereze în timp de la 
club.

Jean Pădureanu a fixat la apro-
ximativ un milion de euro 

prețul brazilianului de 23 de ani, 
iar dacă ar achita această sumă 
după cele șapte transferuri efec-
tuate deja, Dinu Gheorghe ar de-
păși bugetul oferit de George Co-
pos pentru sezonul 2010-2011! În 
aceste condiții, a făcut Gloriei o 
ofertă de doar 800.000 de euro 
pentru Moraes, dar „Lordul” a 
spus că e prea puțin, mai ales că 
și Steaua dădea aceeași sumă. 

Dinu Gheorghe a găsit totuși 
o soluție pe cât de interesantă, 
pe atât de generoasă de a ajuta 
Rapidul să pună mâna pe cel mai 
curtat atacant din Liga I. Presat 
de timp pentru că n-a găsit încă 

un vârf pe placul său, �i pentru ca 
giule�tenii să nu plece în al doilea 
cantonament doar cu Răduță și 
Sburlea în ofensivă, „Vamă” i-a 
transmis patronului că este dis-
pus să scoată din propriul buzu-
nar 200.000 de euro pentru a-l 
aconta imediat pe Moraes. 

Copos a fost de acord, re-
spectiva sumă reprezentând 
doar un împrumut oferit de Dinu 
Gheorghe, care ar urma să fie 
recuperat în timp. Astfel, „Vamă” 
recurge din nou la tactica folosită 
în urmă cu patru ani, când, alături 
de antrenorul Răzvan Lucescu, 
premia jucătorii cu bani din buzu-
narul propriu, doar pentru a men-
ține liniștea la echipă. ¢

MATIC: „DAȚI-MI BANII!”
Slovenul spune că nu și-a primit salariul de trei luni 
și vrea să depună memoriu pentru a deveni liber

∞Gigi STANCU
gigi.stancu@prosport.ro

Darijan Matic (foto) a venit 
ieri în România pentru a-și 
încheia conturile cu Rapid, 
echipă în lotul căreia nu 
mai are loc după ultimele 
transferuri făcute de Dinu 
Gheorghe și Șumudică. 

Slovenul se va prezenta, 
conform instrucțiunilor 

conducerii, la antrenamente-
le echipei a doua a giuleșteni-
lor, dar spune că este neplătit 
de trei luni și intenționează 

să depună memoriu pentru a 
deveni liber de contract. Ma-
tic țintește să-și înlesnească 
plecarea la altă echipă, mai 
ales că, în această situație, 
transferul său nu ar costa ni-
ciun ban. 

„Liber am venit la Rapid 
și normal ar fi tot liber să pot 
pleca. Voi vedea însă ce vrea 
conducerea, dar trebuie să 
rezolvăm și factorul financi-
ar. Nu mi-am mai luat salariul 
de trei luni și nu e normal. Mă 
gândesc să depun memoriu la 
LPF”, a afirmat mijlocașul de 
27 de ani al Rapidului.  ¢

CONSTANTIN, DOAR CONTRACTURĂ
Șumudică a primit vești bune în privința lui Marius 
Constantin, care nu a dus până la capăt antrena-
mentul de marți seara.  Tot stafful giuleștean s-a 
temut de ruptură musculară, însă ieri, după con-
trol, verdictul a fost doar contractură. Fundașul se 
va recupera în Austria alături de restul lotului.

PUME VIȘINII
Giuleștenii vor ataca în „haine noi” viitorul sezon al 
Ligii I.  După ce contractul cu italienii de la Lotto s-a 
încheiat, Dinu Gheorghe a ajuns la un acord cu nemții 
de la Puma, care vor „îmbrăca” Rapidul pentru urmă-
torii trei ani. Puma va comercializa în reprezentan�e �i 
materiale cu însemnele „feroviarilor“.

PUBLICITATE

GENEROS / 
PREȘEDINTELE 

RAPIDULUI A PLUSAT 
DIN BUZUNARUL SĂU 
PENTRU A REUȘI SĂ-L 

CUMPERE PE 
JUNIOR MORAES

Domnul Dinu face 
lucruri extraordinare. 
Sper ca transferurile 
să se încadreze în 
bugetul aprobat de 
Adunarea Generală!
George Copos, 
patron Rapid

Foto: Dan TĂU�AN
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„AȘ JUCA ȘI 
LA DINAMO!“
Nicolae Dică a rămas mască atunci când 
a aflat că nu mai este dorit la CFR Cluj

∞Andra LUPOU
andra.lupou@prosport.ro

Dică admite că a rămas cu 
un gust amar după eventul 
reușit cu CFR. „Aș fi vrut să 
joc în Ligă și am fost sur-
prins când am aflat că s-a 
renunțat la mine!”, mărturi-
sește „Dicanio”, care e gata 
să evolueze și la Dinamo 
sau la Rapid pentru a nu ieși 
din vederile selecționerului.

∞De ce nu ai rămas la CFR?
§Sincer, nici eu nu știu adevă-
rul. Nu le-am cerut explicații 
nici celor de la CFR, nici celor 
de la Catania. Probabil că nu 
s-au înțeles cluburile în privința 
anumitor aspecte care nu au 
ținut de mine. Ce pot să spun 
e că am rămas surprins când 
am aflat că nu voi mai rămâne 
la Cluj, mai ales că, după ter-
minarea campionatului, mi s-a 
spus că totul e în ordine și nu 
mă gândeam că va trebui să 
plec. Însă, cu două zile înainte 
ca echipa să plece în cantona-

ment, am primit vestea tristă. 
Nu a fost prea plăcut.

„VROIAM SĂ FIU IAR 
ÎN LIGA CAMPIONILOR“

∞Ai spus de multe ori că vrei 
să joci iar în Ligă. Ești deza-
măgit?
§Da, îți dai seama că sunt supă-
rat că lucrurile nu au mers cum 
am vrut eu, dar așa e în fotbal 
și nu ai ce să faci. Mi-am dorit 
mult să rămân la CFR și să joc 
în Champions League, dar, din 
păcate, nu a fost să fie. 
∞Ce urmează pentru tine?
§Mai am doi ani de contract cu 
italienii și, în mod normal, trebu-
ie să fiu la reunirea lotului, pe 10 
iulie. Încă nu am vorbit cu șefii 
Cataniei... 
∞Dacă ai primi o altă ofertă 
din Liga I, ai accepta?
§Cu siguranță. Perioada pe-
trecută la CFR mi-a prins foarte 
bine, deoarece am avut șansa să 
revin la națională, și asta a con-
tat foarte mult. Așa cum am ju-
cat pentru Cluj, aș face-o și pen-
tru Steaua, Dinamo sau Rapid.  ¢

Am aflat 
vestea 
că nu voi 
rămâne la 
CFR înainte 
cu două zile 
de plecarea 
echipei 
în canto-
nament. 
Am rămas 
surprins, 
credeam că 
totul se va 
rezolva
Nicolae Dică, 
mijlocaș 
Catania

meciuri 
a jucat 
Nicolae Dică 
pentru CFR 
Cluj

gol 
a marcat 
Nicolae Dică 
pentru CFR, 
în semifinala 
Cupei 
României cu 
Dinamo

13

1
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Foto: MEDIAFAX

FOAME DE GOL Dică știe 
ce are de făcut cu mingea, dar 
în această imagine parcă ar 
vrea să o mănânce!
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CRZERO

∞Irina MANDREȘ
irina.mandres@prosport.ro

Cristiano Ronaldo a plecat 
din Africa de Sud după ce 
Spania a învins-o pe Por-
tugalia (1-0), însă imaginea 
sa a rămas zâmbitoare, în-
vingătoare și strălucitoare 
pe toate afișele publicitare 
din Africa de Sud. 

Dacă peste ani cineva își va 
aminti că Ronaldo a fost la 

Cupa Mondială, va fi doar datorită 
zecilor de reclame, și nu în urma 
unui gol norocos marcat împotri-
va Coreei de Sud. Cristiano și-a 

dezamăgit țara care-l adora până 
la meciul cu Spania: O Jogo, prin-
cipalul cotitian de sport din Por-
tugalia, l-a taxat dur pe căpitanul 
naționalei: „CR Zero” a fost titlul 
de pe prima pagină. Portughezul 
a fost insipid, incolor și inodor în 
meciurile de la acest turneu final, 
dar a strălucit în aproape toate 
reclamele. 

A DAT VINA 
PE QUEIROZ!

Cristiano Ronaldo nu și-a asu-
mat dezamăgirea pe care a pro-
dus-o în rândul milioanelor de fani. 
Întrebat după meci cum își explică 
înfrângerea cu Spania, portu-

ghezul a preferat să îl „înțepe” pe 
selecționer, decât să le transmită 
un mesaj de consolare suporteri-
lor. „De unde să știu eu de ce am 
pierdut? Întrebați-l pe Queiroz!”, a 
spus jucătorul lui Real Madrid.

A SCUIPAT SPRE 
UN JURNALIST!

Nervos după înfrângerea cu 
Spania, Ronaldo a scuipat către 
un cameraman care-l filma când 
părăsea terenul. Portughezul 
i-a spus inițial jurnalistului să 
nu-l mai filmeze, sugerându-i să 
meargă să asiste la bucuria Spa-
niei, din partea opusă a terenului. 
Cameramanul a continuat să fil-

meze, iar portughezul, nervos, a 
scuipat spre picioarele jurnalistu-
lui. Imaginea cu gestul lui Ronaldo 
a împânzit internetul, iar reacția 
fanilor a fost dură: conturile de pe 
Twitter și de pe Facebook ale lusi-
tanului au fost invadate cu mesa-
je de reproș: „Ești dezgustător!”, 
„Gest de golan!” sau „Nu mai ești 
un model pentru nimeni”.

Cristiano Ronaldo rămâne cu 
un bilanț jenant după Cupa Mon-
dială din Africa de Sud. 360 de 
minute jucate, un gol marcat și un 
cartonaș galben sunt cifrele celui 
pe care Real Madrid a plătit 94 de 
milioane de euro vara trecută lui 
Manchester United. ¢

Cristiano Ronaldo a strălucit doar în spoturile publicitare din Africa 
de Sud. Portughezul este marea dezamăgire a turneului final

Sunt distrus! 
Am dreptul 
să sufăr în 
tăcere
Pagina oficială 
de Facebook 
a lui Cristiano 
Ronaldo

Ce carac-
ter!!! Cristia-
no Ronaldo a 
demonstrat 
că nu știe 
să piardă: a 
scuipat un 
cameraman!
Sport, 
cotidian din 
Barcelona

Un căpitan 
trebuie să-și 
apere echi-
pa. Nu mi-a 
plăcut cum 
a reacționat 
Cristiano 
după înfrân-
gerea cu 
Spania
Luis Figo, 
fost internațional 
portughez

DEZAMĂGITOR / PORTUGHEZUL A PRIMIT O NOUĂ PORECLĂ DUPĂ EVOLUȚIA DE LA MONDIAL: CR 0

Tabloidele 
dau vina pe 
Irina Shayk 
pentru evolu-
ția dezamă-
gitoare a lui 
Ronaldo de la 
turneul final. 
Rusoaica a 
dezvăluit de 
curând că 
s-au logodit 
și vor să facă 
un copil

IMPLICARE

FIFA AMENINȚĂ FRANȚA 
CU SANCȚIUNI DURE
Fostul selecționer al „cocoșilor”, Raymond 
Domenec, și președintele demisionar al 
FFF, Jean-Pierre Escalettes, au fost convo-
cați ieri în Parlament, pentru a da explicații 
cu privire la evolu�ia de la Cupa Mondială. 
FIFA a intervenit însă imediat, conside-
rând audierile o intervenție a politicului. 
Președintele Joseph Blatter a avertizat cu 
luarea unor măsuri dure dacă se constată o 
ingerință în problemele fotbalului.

SFERTURI DE FINALĂ

ELANO NU JOACĂ 
ÎMPOTRIVA OLANDEI 
Mijlocașul brazilian Elano este indisponi-
bil pentru partida de mâine, din sferturile 
de finală, cu Olanda, din cauza unei ac-
cidentări la gleznă. Indisponibilitatea lui 
Elano nu schimbă, însă, mai deloc datele 
problemei. Brazilia e favorită la casele de 
pariuri, victoria sud-americanilor având 
cota 1,90 la Gamebookers. Eventualul 
succes al Olandei este cotat cu 4,25.

NIGERIA

PREȘEDINTELE A SUSPENDAT 
ECHIPA NAȚIONALĂ
După parcursul dezamăgitor de la Cupa 
Mondială, președintele Nigeriei, Goodluck 
Jonathan, a suspendat ieri echipa națio-
nală, retrăgând-o din toate competițiile 
internaționale din următorii doi ani. Șeful 
statului a dizolvat și federația, ai cărei ofici-
ali sunt suspectați că ar fi cheltuit nejustifi-
cat sumele primite de la Guvern. „Nu avem 
nicio informație oficială, dar nu e permisă 
implicarea statului în treburile federațiilor”, 
a spus un purtător de cuvânt al FIFA.

HAZ DE NECAZ

ENGLEZII, LUAȚI LA MIȘTO
Englezii au scos deja glume cu naționala, 
după eliminarea echipei lui Capello de la 
Cupa Mondială:
∞Un ciudat intră într-un bordel și-i spune 
matroanei: „Sunt foarte pervers. Cât mă 
costă o umilință totală?”. Matroana răs-
punde: „37.99 de lire”. „Wow! Și ce primesc 
pentru suma asta?”. „Un bilet la meciul 
Angliei”.
∞Robert Green s-a antrenat trei ore și a 
apărat 4.000 de șuturi. N-a primit niciun 
gol! Apoi, Green și Heskey s-au antrenat 
și cu restul lotului.

Foto: EPA

GOLURILE DE LA MONDIAL
VIDEO 3D EXCLUSIV PE 
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După părerea mea, 
Brazilia va câștiga 
Cupa Mondială. E cel 
mai bine organiza-
tă. Nu știu cum va 
arăta jocul cu Olanda. 
Depinde de mulți 
factori, dar va trece 
mai departe
Mihai Stoica,
manager general Unirea 
Urziceni

PRONOSTIC: 
BATE BRAZILIA

Brazilia e solidă și 
așezată bine pe 
teren. Chiar dacă nu 
sclipește tot timpul, 
poate face diferența 
oricând. Olanda are 
probleme defensive 
în zona centrală, la 
Heitinga și Mathijsen
Viorel Moldovan, fost 
internațional

PRONOSTIC: 
BATE BRAZILIA

Olanda e în revenire 
față de Mondialele 
anterioare. Brazilia are 
o posesie foarte bună 
și un atac pozițional 
excelent. Păcat că, în 
1970, nu s-a ajuns la 
11 metri, să mai dau 
un gol Braziliei
Emeric Dembrovschi, 
fost internațional

PRONOSTIC: 
X (DUPĂ 90 DE 
MINUTE), BATE 
BRAZILIA (DUPĂ 
11 METRI)

Olanda are argumente 
să vrea trofeul. 
Brazilia nu mai are 
acel joc spectaculos, 
a pierdut puțină 
fantezie de când e 
Dunga antrenor. Se 
vor da multe goluri, va 
fi un scor de genul 3-2
Gabi Balint, selecționer 
Moldova
PRONOSTIC: 
BATE OLANDA

Favorită e Brazilia. Va 
juca finala cu Argentina 
sau cu Germania, să 
vedem. Olanda este o 
echipă bună, dar nu-și 
depășește condiția
Cornel Dinu, fost 
selecționer al României

PRONOSTIC: 
BATE BRAZILIA

INTERVIU / SELECȚIONERUL ROMÂNIEI AFIRMĂ CĂ MONDIALUL DIN AFRICA DE SUD ESTE MAI TARE DECÂT PRECEDENTUL

„ȚIN CU SPANIA“

Lucescu jr vrea titlul mondial pentru selecționata iberică, spune că Brazilia e 
favorită în sfertul cu Olanda, dar și că, dacă bat olandezii, nu ar fi chiar o surpriză
∞Doru GHEORGHIU

doru.gheorghiu@prosport.ro 

În loc de editorialul său 
găzduit de ProSport pe 
durata Mondialului, Răz-
van Lucescu (foto, cu min-
gea) a acceptat un dialog 
despre reperele pe care 
le-a adunat până acum 
vizionând competiția din 
Africa de Sud.

∞E ceva ce te-a surprins la op-
timile Cupei Mondiale?
§Surprize nu sunt. Au fost două 
categorii de meciuri. Unele echi-
librate, fără favorite certe, cum 
ar fi SUA - Uruguay sau Para-
guay - Japonia, altele în care 
marile favorite ca Olanda, Bra-
zilia, Spania sau Argentina �i-au 
impus jocul.

„PARAGUAY 
A LUAT 
ATITUDINE“

∞Ce transformă o echipă în-
tr-o învingătoare la acest tur-
neu final?
§Organizarea, forța grupului 
și valoarea individuală pusă în 
slujba echipei. Apoi, în meciuri-
le echilibrate a contat acel plus 
de determinare. Toate au lup-
tat, dar au învins echipele care 
au găsit în interior mai multă 
voință de a învinge. Îți dau un 
exemplu relevant. Înainte de lo-
viturile de departajare de la Pa-
raguay - Japonia, asiaticii erau 
singuri la mijlocul terenului, 
în sensul că nu se aflau acolo 
decât cei 11 care terminaseră 
meciul. În schimb, sud-ameri-
canii se regăseau toți la mijlo-
cul terenului, cu staff, maseuri 

și toată lumea. Am și spus îna-
inte că va învinge Paraguay la 
penalty-uri. Asta deși japonezii 
au pregătit acest Mondial foar-
te bine.

„BRAZILIA POATE 
FI SURPRINSĂ 
DE OLANDA“

∞Maradona e un bun selecțio-
ner? Te-a convins?
§Nu pot să vorbesc eu despre 
cum antrenează el echipa. Să 
considerăm că Argentina nu e 
totuși o surpriză. Este cert însă 
un singur lucru: Maradona e un 
antrenor care a știut, prin ati-
tudinea lui, să strângă valorile 
individuale într-o echipă. Într-o 
familie…

∞Care e echipa ta favorită?
§Spania.

∞Meciul aparte de până 
acum?
§Anglia - Germania. Nemții au 
arătat că au o echipă puternică, 
dar, dacă nu era anulat acel gol 
al Angliei, nu știu cum decur-
geau lucrurile.

∞Cine bate în sferturi? Brazi-
lia sau Olanda?
§Brazilienii arată de această 
dată că nu sunt preocupați  doar 
de a face spectacol, ci că știu să 
joace și pragmatic. Au valoare 
mai mare decât Olanda, dar pot 
fi surprinși de presingul europe-
nilor. Dacă ar învinge Olanda, nu 
ar fi chiar o surpriză. Repet însă, 
Brazilia este o echipă cu valoa-
re mai ridicată decât Olanda. 
În schimb, olandezii sunt altfel 
decât la alte turnee finale, mai 
a�eza�i, mai reali�ti. ¢

Am citit 
o analiză 
interesantă: 
90% din 
argentinieni 
au câștigat 
ceva în 
ultimii doi 
ani. Sunt 
obișnuiți 
cu asta. În 
schimb, itali-
enii  nimic
Răzvan 
Lucescu, 
selecționer 
România

Îmi place 
altruismul 
lui Messi. 
Nu a 
marcat, 
dar a creat 
multe 
goluri. 
Pentru 
valoarea sa, 
putea fi mai 
egoist, mai 
vedetă
Răzvan 
Lucescu, 
selecționer 
România

Echipele mi 
se par mai 
bine 
organizate 
decât 
cele care 
au fost în 
Germania. 
Cu excepția 
Coreei de 
Nord, nu 
a existat 
nimeni care 
să fi pierdut 
lamentabil. 
E un Mondial 
mai bun
Răzvan 
Lucescu, 
selecționer 
România

Foto: Alexandru 
HOJDA
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MARADONA SHOW
Numele, superstițiile, ritualurile și nebunia. Aceste 
ingrediente au făcut din selecționerul Argentinei 
vedeta Cupei Mondiale din Africa de Sud
∞Irina MANDREȘ

irina.mandres@prosport.ro

Messi, Cristiano Ronaldo, 
Rooney �i Villa pot sta li-
niștiți când vine vorba de 
paparazzi, iar Maradona 
(foto, în stânga) este în 
preajmă. Selecționerul 
Argentinei este vedeta 
Cupei Mondiale din Africa 
de Sud.

Diego Maradona a început să 
impresioneze în 1979, în Tokyo, 
la Campionatul Mondial de tine-
ret, când a cucerit primul trofeu 
cu naționala Argentinei, și de 
atunci nu s-a mai oprit: a devenit 
cel mai bun fotbalist din lume, a 
cucerit trofee și a ajuns campion 
mondial. În 2010, selecționerul 
Argentinei este principala atrac-
ție a Cupei Mondiale. „Nebunia”, 
superstițiile, ritualurile și modul 
original prin care își apără și în-
curajează jucătorii fac deliciul 
presei la turneul final.  ¢

După ce a 
fost numit 
„killer” 
de către 
Maradona, 
Claudio 
Gentile, fos-
tul internați-
onal italian, 
a replicat: 
„Trebuie să 
fiu de acord 
cu Platini și 
Pele: Mara-
dona este 
mai mult un 
clovn decât 
un antrenor”

SUPERSTIȚIILE  LUI MARADONA 
ÎN AFRICA DE SUD
1 Ține conferința de 

presă cu o zi înainte 
de meci, numai la Preto-
ria

2 În autocar cânta me-
reu același cântec

3 Jucătorii intră în ves-
tiar într-o anumită 

ordine

4 Se pozează cu fieca-
re jucător din lot îna-

inte de fiecare meci

5 Se plimbă la mijlocul 
terenului înainte de 

fiecare partidă 

6 În ziua meciului, vor-
bește doar cu doi 

reprezentanți ai presei: 
Fernando Niembro și Se-
bastian Vignolo

7 Are mereu la el prima 
pagină dintr-un ziar 

de acum 24 de ani, când 
Argentina, cu Maradona 
căpitan, a cucerit Cupa 
Mondială (Mexic, 1986)

8 Poartă două ceasuri: 
la mâna stângă (ora 

locală) și la mâna dreap-
ta (ora din Argentina)

9 Ține mereu în mână o 
cruce cu lanț

10 Familia lui trebuie 
să stea mereu în 

primul rând

11 Trimite sărutări 
mereu spre tribu-

ne, către fetele sale, Gi-
anina și Dalma, nepotul 
Benjamin și iubita, Vero-
nica

Foto: EPA
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SPORTURI
DECLIN / FEDERER A CEDAT ÎN SFERTURI LA WIMBLEDON �I PIERDE LOCUL DOI ÎN ATP

Elvețianul a 
suferit în fața lui 
Berdych al doilea 
său eșec pe 
iarba londoneză 
în ultimii opt ani

REGELE ABDICĂ!

„WIMBLEDON E 
TURNEUL MEU!“
Tecău spune că va fi agresiv în 
semifinala de dublu a întrecerii londoneze

∞Laurențiu GEORGESCU
laurentiu.georgescu@prosport.ro 

Elvețianul Roger Federer (2 ATP) 
nu mai este cel care taie și spân-
zură în tenisul mondial. Cel mai 
titrat jucător al ultimilor ani a pă-
răsit Wimbledonul încă din faza 
sferturilor de finală, după înfrân-
gerea suferită ieri în fața cehului 
Thomas Berdych (12 ATP), scor 
6-4, 3-6, 6-1, 6-4.  

Declinul lui Federer nu s-a oprit pe 
iarba londoneză, acolo unde fostul 

număr mondial spera să se încununeze 
pentru a șaptea oară campion, iar pen-
tru elvețian turneele de Mare Șlem se 
dovedesc a fi o nucă prea tare de spart 
în acest an. După Australian Open și 
Roland Garros, Wimbledonul a fost al 
treilea Mare Șlem în care „Ceasul elve-
țian” a stat înainte de faza finală. După 
ce a scăpat ca prin urechile acului de o 
înfrângere în primul tur, partidă în care 
a întors rezultatul de la 0-2 la seturi și 
minge de meci pentru Falla, șansa nu 
i-a mai surâs lui Roger și în meciul din 
sferturile de finală, împotriva lui Tho-
mas Berdych. Eșecul înregistrat ieri în 
fața cehului  îl scoate pe Federer din 
lupta cu spaniolul Nadal pentru supre-
mația în topul ATP, iar faima de invin-
cibil în tenisul mondial a lui Federer se 
risipe�te.

ABIA A TREIA ÎNFRÂNGERE 
LA WIMBLEDON

Învingător de șase ori la turneul 
londonez, Roger Federer a suferit ieri 
a doua înfrângere în ultimii opt ani pe 
iarba de la Wimbledon. Înaintea parti-
dei de ieri, ultima înfrângere a lui Fede-
rer s-a consemnat în finala din 2008, în 
fața rivalului Rafael Nadal. Elvețianul 
avea de apărat 2.000 de puncte după 
titlul din 2009, dar cum a ieșit încă din 
sferturi pierde și locul 2 în ATP, în fa-
voarea lui Novak Djokovic, în condi�iile 
în care sârbul va juca în semifinalele 
turneului cu Thomas Berdych, călăul 
lui Federer. ¢

NADAL, PAS MARE SPRE UN NOU TITLU
Spaniolul Rafael Nadal (foto, 1 ATP) s-a calificat ieri 
în semifinalele Marelui Șlem de la Wimbledon, 
după ce a trecut în patru seturi de suedezul 
Robin Soderling, scor 3-6, 6-3, 7-6, 6-1. În pen-
ultimul act, Nadal va juca cu Andy Murray, care 
a trecut în sferturi de francezul Tsonga, scor 6-7, 
7-6, 6-2,6-2. În condițiile în care Federer a ieșit, iar 
puncte nu are de apărat, „Matadorul” se desprinde 
în clasamentul ATP.  

de minute
i-au fost 
necesare lui 
Berdych 
pentru a trece 
de Roger 
Federer
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∞Daniel REMEȘ
daniel.remes@prosport.ro

Calificată mar�i în semifi-
nalele turneului de dublu 
de la WImbledon, pere-
chea Tecău - Lindstedt va 
da piept azi, în penultimul 
act, cu cuplul argentinian 
Chela - Schwank.

∞Ce reprezintă pentru tine 
calificarea în semifinale?
§Deocamdată, este cea mai 
bună performanță din carieră. 
Spun deocamdată pentru că 
îmi doresc să o depășesc joi 
(n.r. - azi). Wimbledonul este 
turneul meu preferat, iar faptul 
că am o șansă să ajung în fina-
lă e un vis împlinit.
 
∞Care a fost cel mai dificil 
moment de până acum la 
Wimbledon?
§Cel mai greu a fost să reve-
nim de la 0-2 contra perechii 

Mirnyi - Bhuphati, când am 
salvat o minge de meci. Apoi 
a trebuit să ne revenim fizic 
după acel meci de cinci seturi 
și să jucăm contra spaniolilor 
Robredo - Granollers.

„ȘI NĂSTASE 
A AVUT IEȘIRI” 

∞Gestul lui Hănescu...
§Victor a avut o ieșire necon-
trolată pe fond de oboseală și 
stres. Nu e normal ce a făcut 
Hănescu, dar nu e normal 
nici să fii abuzat verbal pe tot 
parcursul meciului. Năstase, 
Serena Williams și McEnroe au 
avut și ei astfel de ieșiri și nu 
s-a discutat atâta.
 
∞Pregătiți o tactică specială 
pentru semifinală?
§În principiu, nu. Vom evo-
lua la fel de agresiv ca și până 
acum și, doar dacă jocul o va 
cere, vom face schimbări de 
strategie. ¢

∞Marius HUȚU
marius.hutu@prosport.ro

Lance Armstrong poate 
îmbrăca în această lună 
pentru ultima dată tricoul 
galben în Turul Franței. Îna-
inte de startul Marii Bucle, 
care va avea loc sâmbătă, 
la Rotterdam, americanul a 
anunțat pe Twitter că va lua 
startul pentru ultima dată.

Într-o lume bântuită de dopaj, 
Turul Franței continuă să rămână 
una dintre cele mai mari competi-
ții sportive ale lumii care are și far-
mec, așteptatul duel dintre Lance 
Armstrong și Alberto Contador 
insuflând și mai multă pasiune. 
Dacă spaniolul a declarat că va fi 
și mai bun în acest an după victo-
riile din 2007 și 2009, americanul 
a anunțat că va participa la ultimul 
Tur al Franței din carieră. Septu-

LANCE SE RETRAGE PE TWITTER!
Armstrong mai concurează doar în acest an în Turul Franței

plul învingător în Marea Buclă și-a 
făcut publică intenția pe Twitter, 
așa cum, de altfel, s-a întâmplat 
mai mereu în ultima vreme. „Da, 
este ultimul meu Tur al Franței. A 
fost o mare aventură. Am început 
să trăiesc trei săptămâni formida-
bile”, a susținut Armstrong. Ciclis-
tul și-a mai anunțat retragerea în 
2005, după ultimul său succes, 
dar a revenit în activitate, la patru 
ani distanță.    ¢

titluri 
în Turul Fran�ei 
a adunat 
Armstrong 
(1999 - 2005), 
fiind cel mai 
titrat din 
istorie 
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ZI DE ZI, PE 
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SPORTURI

Oprea, interzis la  
concursurile din Anglia 

pentru că e român!ARS
∞Andru NENCIU

andru.nenciu@prosport.ro

Românii pot călători fără 
vize în Marea Britanie, însă 
nu același lucru se poate 
spune și despre accesul tri-
colorilor la competițiile or-
ganizate sub auspiciile per-
fidului Albion. Deși deține al 
patrulea rezultat mondial al 
sezonului (17,31 m), triplu-
saltistului Marian Oprea i-a 
fost trântită ușa-n nas de 
către organizatorii Grand 
Prixului Aviva, etapă din cir-
cuitul Diamond League. 

Cu alte cuvinte, o descalifi-
care socială, o umilință pe 

plan sportiv, o consecință a na-
ționalității din buletin sau poate 
o decizie normală. Context... În 
2005, pe când era lider mondial 
(17,81 m), piteșteanului i s-a spus 
verde-n față că lista pentru con-
cursul de la Gateshead s-a închis... 
Localnicii Douglas sau Idowu pro-
babil că n-ar fi digerat un eșec.

 La cinci ani distanță, scena-
riul se repetă. „We are full!”, sună 
conținutul mailului de refuz, un 
lătrat parcă pe un ton ascuțit. 
Ce-i drept, „Struțul” nu mai are 

la gât nicio medalie olimpică, 
dar e pe patru în topul mondial 
din 2010, adică un bilet spre Dia-
mond League.  

MAFIE �I INFLUEN�Ă
Pe fondul crizei financiare 

care a zguduit și atletismul, orga-
nizatorii te pot chema la un con-
curs după culoarea ochilor, dar, 
de cele mai multe ori, primează 
jocurile de culise. Deciziile se iau 
cu perdeaua trasă, iar banii se 
țin la chiloți și se împart pe sub 
masă, întrucât, ca-n orice sport, 
există o mafie formată de orga-
nizatorii Grand Prix-urilor care, 
de multe ori, sunt chiar managerii 
sportivilor. Schimbul de sportivi 
(un manager ia 15%) se operea-
ză, de regulă, doar între țările 
occidentale, atleții din zonele mai 
slab dezvoltate obținând cu greu 
accesul. 

Și chiar n-ai pe cine strânge 
cu ușa, pentru că, deși circuitul 
Diamond League poartă am-
prenta Federației Internaționale, 
organizatorii fiecărei etape dez-
voltă o politică de stat în stat. 
„Struțului” nu-i rămâne decât să 
prindă un wild-card, ca în tenis, 
la Gateshead poate de la „sora” 
companiei Aviva din România.   ¢

PUBLICITATE PUBLICITATE

Englezii 
n-au niciun 
beneficiu în 
a-l chema, 
pentru că 
nici ei nu 
trimit vreun 
conațional 
în România. 
Pentru sim-
plul fapt că 
în Româna 
nu există 
concursuri!
sursă din 
atletismul 
românesc

este pozi�ia
ocupată de 
Oprea în ierar-
hia mondială a 
triplusalti�tilor 
în activitate 
(all-time)
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Când pui 
atâta pasiu-
ne ca Lucio, 
riști să faci 
riduri, dar 
ajungi și 
căpitanul 
favoritei la 
titlul 
mondial, 
Brazilia

Concurența dintre producătorii de 
ghete duce la adevărate războaie 
3D: primul D e piciorul lui Tanaka, al 
doilea D e al lui Valdez, iar al treilea 
D e Valdez însuși

Pentru că nu 
știe 

portugheză, 
așa îi spune 

spaniolul 
Pique lui 

Bruno Alves: 
„Pe aici nu se 

trece!“

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: REUTERS



Africa de Sud este o țară 
a contrastelor. De fapt, și 
Africa de Sud este o țară 
a contrastelor sună mai 
corect.

Cea mai bună infrastructură 
de pe continentul african, 

rivalizând cu țările mari ale lumii. 
În preajma Johannesburgului, o 
șosea poate ajunge la opt benzi 
pe sens. Cu toate acestea, la ora 
după-amiezii ai parte de ambute-
iaje cum nu ți-ai dori vreodată să 
mai trăiești. Găsești aici mașini 
de toate tipurile, din toți anii de 
fabricație. Un Ferrari depășind 
un Opel din ‘80 nu e nicio curi-
ozitate pe șoselele din Africa de 
Sud. Cum ieși de pe autostrăzi, 
te confrunți cu realitatea unor 
zone în care asfaltul nu e decât 
pe șosele. Sărăcie lucie, pământ 
roșu și oameni amărâți dormind 
în cutii sau sub cerul liber și încăl-
zindu-se la câte un foc. 

STADIONUL ELLIS, 
AMINTIRE DE LA ALBI

Campionatul Mondial a obli-
gat statul sud-african la niște in-
vestiții greu de evaluat. Cu banii 
băgați în modernizarea sau con-
struirea de stadioane s-ar fi re-
zolvat o parte din problemele so-
ciale. Dar asta e o altă poveste. 
Arenele de aici le fac concurență 
serioasă celor din Europa. Au un 
aer special. O amprentă locală. 
La unele se cunoaște improvi-
zația, spoiala pe alocuri, dar dis-
pun de toate facilitățile. Am fost 
pe cinci dintre cele zece arene 
care au găzduit meciuri la acest 
turneu final. De departe cel mai 
complet, dotat și modern este 
Soccer City Stadium. Are ceva 

din Allianz Arena. Nu numai arhi-
tectonic. Acustica e copleșitoa-
re. Cealaltă arenă din Johannes-
burg, Ellis Park, păstrează ceva 
din aristocrația vremurilor când 
centrul orașelor era controlat de 
albi. Elemente de modernism, 
înțelegând prin asta dotări, îl fac 
să arate ca un bătrânel cu spirit 
tânăr, care, din dorința de a de-
monstra asta nepoților, își trage 
o pereche de blugi și o geacă de 
piele. Caraghios, dar simpatic! 
De altfel, acest stadion este la 
doi pași de zona care pe vremuri 
era cea mai căutată. Între timp, a 
devenit cea mai ocolită.

DECANUL DE VÂRSTĂ
Pretoria are tot un stadion 

de modă veche, găzduiește din 
1903 competiții majore, dar se 
ține bine. Toate cele trei de care 
am pomenit de până acum sunt 

ideale pentru fotbal. Fără piste 
de atletism. Royal Bakofeng din 
Rustenburg, în schimb, are. Ga-
zonul e mai departe. Stadionul 
nu e acoperit, și din acest motiv 
sunetul vuvuzelelor dispare în 
câmpul pe care este construită 
arena. E și cel mai nou dintre 
stadioanele pe care am fost. 

NOI, SĂ ORGANIZĂM 
VREUN TURNEU? 
NICI ÎN 50 DE ANI!

Pe cel din Nelspruit l-am vă-
zut, dar nu cu ocazia disputării 
unui meci. Doar l-am vizitat. E la 
fel de nou și impresionează prin 
stâlpii în formă de gât de girafă 
care îl deosebesc de celelalte. 
E marca parcului Kruger aflat 
în imediata vecinătate. La auto-
străzi și stadioane de cinci ste-
le, adăugați o rețea de spații de 
cazare cu oferte foarte atrăgă-

toare, chiar dacă foarte scum-
pe. Am făcut această scurtă 
trecere în revistă a „bucătăriei” 
turneului final în încercarea de a 
schița o imagine a ceea ce e aici. 
Sincer, mă amuză văzând toate 
astea la fața locului �i reamintin-
du-mi declarații ale oficialilor din 
fotbalul românesc care criticau 
acordarea Mondialului Africii. 

Să fim serioși, sunt ani lu-
mină înaintea noastră din aces-
te puncte de vedere și, trăind 
această experiență, îmi dau 
seama că organizarea CE în 
România este o utopie nu în ur-
mătorii 20 de ani, ci poate 50. La 
un singur lucru i-am bate pe afri-
cani: inflexibilitatea polițiștilor, 
jandarmilor și stuarzilor noștri, 
care ar face controale mai rigu-
roase. Dar nu din conștiinciozi-
tate, ci din obtuzitate. Ceea ce, 
să fim realiști, tot un minus e.  ¢
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de la Dan FILOTI, din Africa de Sud
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AFRICA 
DE SUS
Mult disputata 
decizie de a 
acorda organizarea 
Cupei Mondiale 
unei �ări din Africa
se bazează pe 
o infrastructură 
beton

FRUMUSE�E Laguna Knysna este printre marile atracții turistice sud-africane

meciuri,
inclusiv finala 
din 11 iulie, 
va găzdui în 
total „Soccer 
City“ la aceste 
Mondiale

8

de mii
de locuri are 
„Soccer City“, 
cel mai mare 
stadion al 
Africii de Sud

88

GRAN-
DIOS 
Stadionul 
„Soccer 
City“, din 
Johannes-
burg, e o 
capodoperă 
a tehnicii
Foto: AFP

Foto: AFP
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∞Alexandru ENCIU
alexandru.enciu@prosport.ro

Academia „Hagi“ a crescut 
într-un an cât alții în zece. 
La primul sezon de la  înfi-
ințare, echipele „Regelui” 
s-au bătut pentru medalii 
la toate nivelurile. Punând 
la socoteală și promovarea 
în Liga a II-a a echipei de 
seniori, Gică Hagi are de ce 
privi înapoi cu mândrie și 
înainte cu încredere.

∞Gică, se putea mai mult?
§Eu sunt de felul meu un tip care 
nu se mulțumește cu puțin, dar 
de data aceasta n-am ce să-mi re-
proșez. Sunt foarte mulțumit de 
primul nostru sezon. Patru me-
dalii, dintre care un titlu național 
la juniori C, plus o promovare la 
seniori arată că am ajuns destul 
de sus, că nu am muncit degeaba 
în acest prim an.
∞Se aude că mizai mai degra-
bă pe titlu la alte generații, nu 
la juniorii C...
§Am echipă bună și la generația 
aceasta, de ‘95, însă mie mi-au 
plăcut foarte mult cum au jucat 
juniorii A, cei mari. Meritau să 
joace finala, dar asta este... Sunt 
tineri, încă nu au constanță...
∞Continui cu aceiași jucători 
sau mai apar schimbări?

§În această vară ne completăm 
lipsurile pe care le avem. De unii 
jucători ne vom despărți și vom 
completa loturile cu alți jucători. 
Vrem să fim cât mai eficienți, iar 
peste un an-doi să devenim lideri 
incontestabili.

„CHIȚU, CRISTOCEA, 
HERTU, IANCU...”

∞Academia s-a dezvoltat la 
toate nivelurile. Nu ți-e teamă 
de un blocaj financiar?
§E adevărat, costurile sunt mari, 
însă toată energia, toate resurse-
le sunt canalizate spre Academie. 
E proiectul meu cel mai mare, mă 
dedic sută la sută, iar costurile 
sunt pe măsura exigențelor. Dacă 
dorim să fim cei mai buni, atunci 
e normal ca și calitatea să fie de 
nivel foarte mare.
∞Dă-mi un nume de jucător pe 
care îl vezi cel mai repede la 
echipa națională...
§Eu nu propun nume, dar pot să 
vorbesc despre meritele unor ju-
cători. De la juniorii A i-aș aminti 
pe Chițu, Cristocea și Hertu, care 
au fost golgheteri și la echipa de 
seniori. Apoi, Gabriel Iancu de la 
juniorii B, de asemenea golgheter 
și promovat la echipa mare, deși 
este născut în 1994. Am băieți 
buni peste tot și, personal, cred 
că pot să alcătuiesc deja o echipă 
de 22 de jucători foarte compe-

titivă, de la toate nivelurile, care 
vor face performanțe. 

„IANIS ESTE 
DEOCAMDATĂ MICUȚ”

∞Ianis Hagi?
§Deocamdată este micuț. La 
nivelul lui sunt copii talentați, dar 
îi lăsăm în pace. Ne bucurăm că 
au plăcerea de a juca fotbal. Sub 
13 ani nu vorbim de performanță. 
Ianis este Ianis, are drumul și ta-
lentul lui. Tot așa, trebuie să aibă 
personalitatea lui.
∞Cam de câte academii am 
avea nevoie în țară pentru a ridi-
ca nivelul fotbalului românesc?
§E greu de dat un număr. Dacă 
într-o zi noi vom fi considerați un 
exemplu, atunci va fi foarte bine. 
Ceea ce știu este că fotbalul ro-
mânesc are o singură șansă să 
revină la nivelul la care a jucat 
generația mea. Să investească în 
tineri, să o ia de jos, să se organi-
zeze foarte bine la juniori.
∞Am auzit că ai instituit reguli 
stricte la Academie...
§Așa este. Avem o strategie, dar 
și un regulament și principii. Pri-
mul, și poate cel mai important, 
este acela că devii cel mai bun 
doar prin muncă. Talentul este 
apoi important, pentru că fără 
talent nu se poate, iar la final aș 
adăuga ambiția. Fără ambiție 
greutățile fotbalului te dărâmă. ¢

HAGI, COLECȚIA 2010
Academia 

„Regelui“ a 
fost cel mai 
performant 

centru de 
juniori în 

sezonul recent 
încheiat, 

câ�tigând un 
aur, un argint 

și două medalii 
de bronz.

Fostul mare 
fotbalist spune 

că poate 
alcătui deja 
o echipă de 

22 de jucători 
foarte valoro�i

Seniori
Viitorul Constanța a promovat din Liga a III-a în Liga a II-a, având cea 
mai bună apărare din eșalonul trei (13 goluri primite în 34 de partide)
Juniori A (născuți după 1 ianuarie 1991)
Medalie de bronz. 4-1 în finala mică disputată cu Metalul Constanța. 
Podiumul național: 1. ACU Arad, 2. CFR Cluj, 3. Academia „Hagi“.
Juniori B (născuți după 1 ianuarie 1993)
Medalie de argint. 0-3 în finala mare, disputată cu Dinamo București. 
Podium: 1. Dinamo București, 2. Academia „Hagi“, 3. Universitatea 
Craiova
Juniori C (născuți după 1 ianuarie 1995)
Campioană națională. 6-0 în finala mare, disputată cu CFR Cluj. Podi-
um: 1. Academia „Hagi“, 2. CFR Cluj, 3. Steaua București
Juniori D (născuți după 1 ianuarie 1997)
Medalie de bronz. 4-0 în finala mică disputată cu Unirea Ungheni. 
Podium: 1. Steaua, 2. LPS Banatul Timișoara, 3. Academia „Hagi“.

ACADEMIA „HAGI“ 2009-2010
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REPORTAJ / PROSPORT A FOST ÎN VIZITĂ PE ȘANTIER LA STADIONUL 
CARE VA DEVENI LA ANUL UNUL DINTRE CELE MAI MODERNE DIN EUROPA

SUPER ARENĂ
Cluj Arena va deveni anul viitor cel mai modern stadion
din România, concurând Stadionul Na�ional din Bucure�ti
∞Vlad MĂCICĂȘAN

vlad.macicasan@prosport.ro

Constructorii clujeni se 
mândresc că au fost lă-
udați de oficialii UEFA și 
spun că vor crea un centru 
sportiv și de agrement, cu 
oameni care vor merge la 
cumpărături în stadion și 
vor putea să bea o bere 
înaintea meciului, chiar în 
incinta arenei.

Au trecut un an și șapte luni 
de când vechiul „Ion Moi-

na”, ajuns cu anii o ruină, a fost 
demolat. Imaginile cu tribuna 
închisă pentru că stătea să 
cadă, cu pereții exteriori care 
se distrugeau zilnic sau chiar și 
cu vechile vestiare în care tră-
iau confortabil lilieci sunt încă 
proaspete în minte. Nu sunt 
imagini care să facă plăcere nici 
celui mai nostalgic dintre supor-
terii lui „U” Cluj. Când te apropii 
de locul vechii arene, simți o 
agitație permanentă și un nou 
stadion începe să prindă contur. 
„Primul nivel este gata în pro-
porție de 75-80 la sută. Din iulie 
vom începe să montăm struc-
tura pentru acoperiș și pentru 

al doilea nivel. Nu cred că se va 
putea juca aici mai degrabă de 
august 2011, termenul stipulat 
în contract”, spune managerul 
de proiect al ACI (una dintre cele 
trei firme care construiesc sta-
dionul), inginer Remus Brustur.

ȚIȘE VREA SĂ IA 
FAȚA BUCUREȘTIULUI

Președintele Consiliului Jude-
țean spune că Mircea Sandu i-a 
garantat că, în cazul în care sta-
dionul „Lia Manoliu” nu va fi gata 
în timp util pentru organizarea 
finalei Europa League din 2012, 
Cluj Arena va găzdui acel meci. 
„Mircea Sandu m-a asigurat că 

va lua în calcul mutarea finalei la 
Cluj. La București se lucrează de 
trei ani, iar la noi numai de �ase 
luni, dar suntem la jumătate cu 
construcția”, a spus Alin Țișe.

Altfel, de câteva zile, o comi-
sie de la UEFA a venit să inspec-
teze lucrările la stadion, iar ofici-
alii forului european au promis 
că vor încadra arena în prima 
categorie a stadioanelor. „Au 
cerut lauch VIP de 400 mp. Ni 
s-a solicitat și ca distanța între 
scaune să fie de 50 cm. Sunt de-
talii care țin de confort, dar noi le 
cunoșteam și, fiind în stadiul de 
construcție, pot fi realizate”, a 
spus Remus Brustur. ¢

de mii 
de locuri 
va avea noua 
arenă pe care 
„U“ Cluj își 
va disputa 
meciurile

de secunde 
este intervalul 
în care noul sta-
dion din Cluj va 
putea fi eliberat 
de spectatori 
în condițiile în 
care va fi plin

de posturi 
de comentatori 
și 2 studiouri 
TV vor fi 
construite pe 
Cluj Arena

de milioane 
de euro 
va costa 
construcția 
stadionului 
Cluj Arena

32

30

270

75
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∞Daniel REMEȘ
daniel.remes@prosport.ro

Noul Murano este vârful 
gamei de modele crosso-
ver Nissan, care mai cu-
prinde Qashqai și proas-
păt lansatul de la Geneva,  
Juke, care va fi disponibil 
și în România la sfârșitul 
acestui an.

Când te urci în Murano, ai 
impresia că ai pătruns în-

tr-o navă spațială. Odată puși 
la treabă, cei 252 de cai-putere 
sunt capabili de minuni și nicio 
depășire nu pare imposibilă. 
La Nissan Murano totul este 
la superlativ, mai ales că  noua 
generație a evoluat în trei direc-
ții: echipamente cu tehnologie 
avansată, design sofisticat și 

confort premium la interior. Din 
punctul de vedere al tehnologi-
ei, am remarcat sistemul de na-
vigație cu DVD, camera de luat 
vederi pe spate și în lateral și 
Monitorul color de 7 inch. Con-
fortul este asigurat de scaunele 
încălzite chiar și la pasagerii din 
spate, de tapițeria din piele de o 
calitate ridicată și de aerul con-
diționat cu poziționare bizonă și 

SUV-UL VIITORULUI

Noul Nissan Murano impresionează prin designul spectaculos și prin 
confortul oferit pasagerilor. Pre�ul de pornire este 47.190 de euro

ventilator pentru scaunele din 
spate.

Încă o mențiune importan-
tă: noul Murano dispune acum 
de suspensii spate Multilink 
(oferă mai mult confort și stabi-
litate), iar transmisia CVA a fost 
îmbunătățită, rezultând un con-
sum mai mic și câștigându-se 
astfel o secundă la demarajul 
0-100 km. ¢

de euro 
este prețul de 
vârf pentru 
Nissan 
Murano

culori
cuprinde paleta la noul Murano: maro 
Grazish Brown, Gri Silver, Gri Precios Gray, 
roșu, alb, albastru și negru

50.480

7

FI�E Noul Murano are în lista de dotări, 
printre altele, cameră video pe oglinzile 
laterale (foto jos) și DVD pentru pasagerii 
din spate (foto sus)

Fotografii: NISSAN
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∞Mirela BASESCU
mirela.basescu@prosport.ro

Înscrisă la probele prefe-
rate, de  400 m liber și 800 
m liber, Camelia Potec nu 
a luat startul la Open-ul de 
la Paris, weekendul trecut. 
O decizie surprinzătoare, 
pentru că stelista se pre-
gătește la bazinul de la 
Croix Catelan, unde a avut 
loc recenta întrecere din 
Hexagon. 

Campioana olimpică de la 
Atena la 200 m liber  a vor-

bit, pentru ProSport, despre 
motivul care a stat în spatele 
hotărârii de a urmări concursul 
de pe margine și a dezvăluit 
obiectivul pe care și l-a trasat 
pentru Europenele (4-15 august) 
de la Budapesta, totul pe funda-
lul încăpățânării de a merge mai 
departe, când nu ai de partea ta 
decât ambiția și speranța. 

∞De ce nu ai mai luat startul 
la Open-ul de la Paris?
§Am hotarât că e mai bine așa. 
Am preferat să mă antrenez sâm-
bătă, să nu pierd din pregătire, 
pentru că toată săptămâna am 
făcut două antrenamente pe zi. 

Pentru francezi era o competiție 
importantă, deoarece era ultima 
înainte de Europene, dar eu voi 
avea Naționalele (14-18 iulie), la 
București. 

∞În fiecare an, la Naționale ai 
făcut un tur de forță cucerind 
10, 11 medalii...
§Da, însă anul acesta nu voi 
înota în toate probele. Nu e 
vorba de oboseală, ci de faptul 
că voi pierde șase zile de antre-
nament, una pe drum �i cinci 
în competiție. O să hotărăsc 
săptămâna aceasta cu Philippe 
Lucas câte zile de concurs voi 
face. 

„NU SUNT MUL�UMITĂ,
NU AM FOST ÎN FORMĂ“

∞Cum stai cu pregătirea?
§Mai am două trei săptămâni 
de pregătire intensă. S-a adunat 
însă și multă oboseală, pentru 
că am rămas un pic în urmă cu 
antrenamentele și a trebuit să 
recuperez. 

∞Ești mul�umită de etapa în 
care te afli?
§Nu prea. În concursuri, timpii 
nu au fost așa cum mă aștep-
tam, nu am fost deloc în formă.

∞De ce? 
S-au adunat mai multe, condi-
țiile de antrenament, probleme, 
stresul care s-a acumulat

∞Ai ajuns la o înțelegere cu 
COSR pentru a-l plăti pe an-
trenorul tău?
§Nu, nu s-a mai întâmplat ni-
mic. Am înțeles că COSR-ul poa-
te încheia contracte doar cu doi 
ani înainte de JO și această lipsă 
a banilor a fost unul dintre facto-
rii majori de stres pentru că am 
și datoria de a căuta sponsori, 
să gasesc finanțare pentru ceea 
ce vreau să fac.

∞De ce crezi că e așa de greu?
§Pentru că lumea este mai 
sceptică atunci când vine vorba 
de un sportiv la 28 de ani. Sunt 
oameni care m-au ajutat tot tim-
pul și mă sprijină, însă nu mai e 
același lucru ca la Atena, când 
aveam 22 de ani. 

∞Dar anul trecut ai cucerit 
bronzul mondial la 1.500 m...

§Anul trecut aveam 27 de ani, 
iar la JO voi avea 30 de ani. 
Vârsta pe care o am este moti-
vul pentru care nu am ajutorul 
100% al tuturor. Mulți cred că 
nu voi mai face nimic și nu se 
merită să investească.

OBIECTIV DE EURO: 
O MEDALIE

∞Crezi că vei avea resurse 
pentru Londra 2012?
§În primul rând să fiu sănătoa-
să, că ambi�ie am foarte multă. 
Dacă va ieși la Londra ceea ce 
îmi propun, ceea ce îmi doresc, 
atunci voi spune mult mai multe. 

∞Ce urmează după Naționale?
§Mă voi întoarce în pregătire 
la Paris și apoi vom porni spre 
Ungaria, unde căutăm să facem 
pregătirea în apropiere de Buda-
pesta. 

∞Ți-ai trasat un obiectiv pen-
tru Europene?
§Îmi doresc foarte mult o me-
dalie, indiferent că va fi la 400, 
800 sau 1.500 m. Oricum, va 
fi la fel de greu ca la Mondiale, 
pentru că adversarele cu care 
mă voi bate la podium sunt ace-
leași care au fost și la Roma.  ¢

INTERVIU/ CAMELIA SE PREGĂTEȘTE PENTRU ULTIMUL TEST ÎNAINTEA EUROPENELOR, 
NAȚIONALELE ROMÂNIEI, COMPETIȚIE ÎN CARE, ÎN PREMIERĂ, NU VA ÎNOTA ÎN TOATE PROBELE 

POTEC
RELOADED

Campioana olimpică de la Atena are o grijă în plus pe lângă 
programul de pregătire, trebuie să alerge �i după sponsori!

ediții ale JO 
a bifat Camelia Potec: 
Sydney 2000, Atena 
2004 și Beijing 20083

Foto: REUTERS



INELE DE CAMPIONI
Interul Oltchimului a avut oferte de la câte-

va echipe nordice, din Franța și chiar de la 
Debrecen, dar a ales să rămână în România 
pentru a-și trăi povestea de dragoste alături 
de alesul ei. Gabriella Szucs �i-a prelungit 
contractul în această vară cu forma�ia vâl-
ceană, fiind dispusă să renun�e chiar la 40% 
din valoarea contractului precedent.

„AM RĂMAS 
ÎN ROMÂNIA 

PENTRU CRISTI”
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Atacantul CFR-ului, românul Cristi Bud, a cerut-o de soție pe handbalista Oltchimului, 
unguroaica Gabriella Szucs, la Paris (Fran�a), în vârful Turnului Eiffel
∞Daniel REMEȘ

daniel.remes@prosport.ro

S-au văzut, s-au plăcut, 
s-au luat. Așa s-ar putea 
descrie pe scurt poves-
tea de iubire dintre doi 
campioni ai Români-
ei: atacantul CFR-ului, 
Cristian Bud, și interul 
stânga al Oltchimului, 
Gabriella Szucs.

Prima întâlnire dintre Cris-
ti și Gabi s-a petrecut pe 

teren neutru, la Baia Mare, în 
aprilie, cu ocazia unui meci 
de handbal dintre Minaur și 
Dinamo. Privirile li s-au inter-
sectat întâmplător, iar flacăra 
dragostei s-a aprins instan-
taneu. „Mi-a plăcut imediat 
de ea. M-a cucerit din prima 
cu zâmbetul ei fermecător”, 
rememorează Bud primele 
clipe ale întâlnirii cu Gabriel-
la. Până la finalul sezonului 
competițional, întâlnirile au 
fost destul de rare. Bud a cu-
cerit primul event din carieră 
cu CFR, în timp de Szucs a ju-
cat finala Ligii Campionilor cu 

Oltchim. Însă odată cu finalul 
sezonului competițional, cei 
doi s-au luat de mână și au dat 
o fugă până la Paris.

În capitala Franței, Gabi și 
Cristi au făcut un nou pas în 
rela�ia lor: s-au logodit. 

NUNTA SE FACE 
ÎN 2011

„Am pregătit foarte atent 
momentul. Am urcat în Tur-
nul Eiffel și i-am dat inelul. Am 
avut emoții foarte mari. Chiar 
dacă a fost surprinsă, Gabi a 
acceptat din prima. Am avut 
o vacanță superbă la Paris”, 
s-a destăinuit fotbalistul CFR-
ului, care a fost completat 
de Gabi: „Sunt foarte fericită 
alături de Cristi. E un om mi-
nunat. La Paris am trăit niște 
zile de basm”. De altfel, Szucs 
a rămas în România pentru 
Cristi Bud. La întoarcerea de 
la Paris, Cristi a făcut următo-
rul pas: a dus-o acasă la părin-
ții săi, unde cei doi au primit 
binecuvântarea. La toamnă, 
Gabi se va muta la Cluj, alături 
de logodnicul ei, iar la anul ur-
mează nunta.  ¢

Anul viitor sper să am două mari 
realizări: câștigarea Ligii Campi-
onilor și nunta cu Cristi
Gabi Szucs, inter Oltchim

Părinții mei au plăcut-o din pri-
ma. Gabi e o fată superbă, care 
știe să se facă plăcută în orice 
împrejurare
Cristi Bud, atacant CFR
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ProSport îți oferă astăzi o ediție unică: ai în față primul 
cotidian de sport 3D din lume! Împreună cu ziarul vei primi 

și o pereche de ochelari speciali, cu ajutorul cărora vei 
putea vizualiza pozele 3D ª Pentru a vedea fotografiile în 
trei dimensiuni, ochelarii trebuie așezați cu lentila roșie la 
ochiul stâng ª Păstrează ochelarii! ProSport îți va oferi 

regulat pagini speciale, lucrate pentru a putea fi văzute 3D

PĂSTREAZĂ
OCHELARII!


