
Bilete online
Federatia Romana de Fotbal pune in vanzare online, incepand de azi, bilete la partidele pe care prima
reprezentativa le va disputa la toamna cu Ungaria, Franta si Austria.
 Suporterii Romaniei vor putea achizitiona tichete de intrare de pe site-ul specializat
www.biletefotbalonline.ro. Pretul unui bilet la partida amicala Ungaria - Romania, programata pe
stadionul "Puskas Ferenc" din Budapesta, la 12 august, ora 21.00, este de 13 euro, numarul biletelor
comercializate online pentru acest meci fiind de 1.000.
 La partida Franta - Romania, din preliminariile CM 2010, programata pe "Stade de France" din
Saint-Denis, la 5 septembrie, ora 22.00, un tichet valoreaza 44 euro (2.000 de bilete). in ceea ce priveste
meciul Romania - Austria, din preliminariile CM 2010, care se va disputa pe stadionul din Ghencea, la 9
septembrie, ora 20.45, preturile sunt urmatoarele: tribuna 0 – 80 lei, tribunele I si a II-a – 50 lei, peluze –
25 lei. Numarul de bilete scoase la vanzare: 100 la tribuna 0 si 1.900 la tribunele I si a II-a.

Mai ieftin decat mama
 Antrenorul echipei Standard Liege, Ladislau Boloni, a declarat ca niciun fotbalist nu valoreaza 93 de
milioane de euro, cat a platit clubul Real Madrid pentru portughezul Cristiano Ronaldo. "Niciun fotbalist
nu valoreaza 93 de milioane de euro. Doar mama mea este atat de pretioasa si valoreaza chiar mai mult.
Acum trebuie sa spunem ca Real si-a facut calculele si ca pana la urma va avea beneficii nu doar in plan
sportiv, in urma acestei tranzactii-monstru. in orice caz, este problema acestui club, dar este o nebunie", a
spus Boloni.

Nu platesc amenda
 Directorul economic al FC Dinamo, Marian Albu, a declarat ca gruparea "alb-rosie" va refuza sa
contribuie la plata unei eventuale amenzi ce ar putea fi dictata de UEFA Federatiei Romane de Fotbal
pentru ca a acordat licenta unor cluburi care nu indeplineau toate cerintele. "Nu vom plati amenda data
catre FRF din moment ce nu am ascuns nimic. Atata timp cat raportul directorului de la Directia de
Licentiere a propus licentierea si Comisia in ansamblu a spus ca este in regula, suntem in fata unei
autoritati a lucrului judecat", a spus Albu.

Anti-Sabau
 Impresarul Victor Becali a recunoscut faptul ca impreuna cu fratele sau, Giovanni Becali si
vicepresedintele Vasile Turcu se opun venirii lui Ovidiu Sabau pe banca lui Dinamo. "Eu nu cred ca este
antrenorul potrivit pentru Dinamo... este o parere a mea, ca suporter. Nu am vazut in Gloria Bistrita o
echipa care sa joace. Asta e parerea mea! Poate nu vad eu bine", a spus impresarul Victor Becali.

Gigi ramane interzis
 Magistratii Tribunalului Bucuresti au hotarat, joi, ca finantatorul Stelei, Gigi Becali, care detine un
mandat de europarlamentar, nu poate parasi tara. Gigi Becali s-a declarat extrem de nemultumit de faptul
ca din completul de judecata de astazi a facut parte un judecator care, anterior, s-a pronuntat pentru
arestarea lui. Avocatii patronului stelist au declarat ca vor face alte cereri pentru ca acesta sa poata pleca
din tara.
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