
Bani din televizari pentru baschet
Echipele din campionatul national de baschet vor primi, incepand din sezonul viitor bani in urma
transmisiilor pe care Telesport le va efectua atat in competitia interna cat si din cupele europene, a
declarat, luni, presedintele presedintele Federatiei Romane de Baschet (FRB), Carmen Tocala.
 „Anul trecut a fost unul promotional, sa spunem, in care transmisiile nu s-au platit, dar acum s-a
schimbat situatia. Pentru un meci din Cupele Europene, echipele vor primi minim 3000 de euro, in timp
ce sumele pentru transmisiile din Divizia A urmeaza sa le discutam in Biroul Executiv de maine (astazi –
n.r.) ", a declarat presedintele Federatiei Romane de Baschet (FRB), Carmen Tocala.

 Şeful federatiei a mai spus ca decizia operatorului de cablu RCS de a scoate din grila de programe
Telesport, canal care va difuza meciurile de baschet din campionatul intern, nu va afecta in niciun fel
echipele. „Telesport va intra pe frecventa Realitatea TV, asa ca nu este nicio problema. Pe noi nu ne
afecteaza aceasta chestiune ", a spus Tocala, care a adaugat ca in fiecare etapa vor fi transmise cate patru
jocuri, atat din intrecerea masculina cat si din cea feminina. „Sumele pe care urmeaza sa le primeasca
fiecare echipa vor depinde de numarul de transmisii de care vor beneficia. in prima faza federatia va
decide meciurile care urmeaza sa fie transmise, dupa care ele se vor face in functie de clasament ", a
completat Carmen Tocala.
 Posturile Telesport si The Money Channel, din cadrul trustului Realitatea-Catavencu al omului de
afaceri Sorin Ovidiu Vantu a fost scoase, in urma cu doua zile din grila RCS, in urma scandalului
drepturilor de televizare ale meciurilor din Liga I de fotbal.

Ronaldinho, aproape de Man. City
 Formatia engleza Manchester City este favorita sa-l transfere pe atacantul brazilian Ronaldinho, potrivit
declaratiilor de luni ale presedintelui gruparii catalane, Joan Laporta.
 Ronaldinho si reprezentantul sau erau asteptati luni, la Barcelona, pentru a discuta despre viitorul
fotbalistului, dupa ce AC Milan si Manchester City au prezentat oferte. Presa spaniola a scris ca gruparea
engleza este dispusa sa ofere aproape 30 de milioane de euro pentru transfer, iar lui Ronaldinho unul
dintre cele mai bune salarii din fotbalul european, la care se adauga mai multe bonusuri.
 "Exista doua propuneri interesante, iar acum sunt mai aproape de cea dinspre Manchester City. Speram
sa putem rezolva problema in cursul acestei saptamani", a spus Laporta unui post de radio din Catalunia.
 Vicepresedintele lui AC Milan, Adriano Galliani, a plecat spre Barcelona pentru a negocia transferul
atacantului brazilian.

 Romania, pe locul 35
 Campionatul romanesc este pe locul 35 in clasamentul intocmit de Federatia Internationala de Istorie si
Statistica a Fotbalului (IFFHS) in privinta celor mai puternice ligi din lume. Romania are 194 de puncte,
fiind depasita de campionate din tari precum Nigeria, Uzbekistan, Liban, Yemen sau Maroc. Pe primul
loc este Argentina, cu 643 puncte, urmata de Anglia si Brazilia.

 Hanescu a urcat pe 59
 Tenismenul roman Victor Hanescu, invingator duminica in turneul de la Gstaad, a avut o ascensiune de
21 de locuri in clasamentul ATP Entry, unde a ajuns pe pozitia 59.
 Urmatorul roman din ierarhia ATP este Adrian Cruciat, care ocupa locul 149, in timp ce Andrei Pavel
este pe pozitia 159, cu noua locuri mai jos fata de saptamana precedenta.
 Pe primul loc in clasamentul ATP Entry este Roger Federer cu 6.600 de puncte, urmat de Rafael Nadal
cu 6.055, in timp ce pe pozitia a treia este Novak Djokovic cu 4.945 de puncte.

 Atentie la escroci
 Politia din nordul Chinei a avertizat cu privire la o serie de escrocherii legate de Jocurile Olimpice din
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partea unor persoane care ofera de pilda telefoane mobile ce pot receptiona transmisia Jocurilor sau care
se dau drept reprezentanti ai unor misiuni de strangere de fonduri, relateaza Reuters.
 Escrocheriile sunt din ce in ce mai numeroase si mai diverse pe masura ce se apropie evenimentul, au
declarat luni oficiali ai securitatii publice din provincia Shanxi, potrivit presei locale.

 Gomes vrea la nationala
 Mijlocasul Stelei, Tiago Gomes a declarat ca spera sa ajute echipa cat mai mult si s-ar bucura daca
evolutiile sale in Ghencea l-ar propulsa la echipa nationala a Portugaliei.
 "Nu stiu daca, personal, am facut meciuri foarte bune pana acum, dar consider ca m-am integrat in echipa
si important este ca jocul nostru sa creasca si, atunci cand va veni prima partida din campionat, sa fim la
un nivel ridicat. M-am simtit bine in pozitia de joc de la ultimul meci, insa voi evolua acolo unde imi va
spune antrenorul. Important pentru mine este sa ajut echipa", a spus Tiago Gomes.
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