
Brasovul, Pandurii si Timisoara, neprogramate
Cluburile FC Brasov, Pandurii Tg. Jiu, dar si FC Timisoara nu vor fi programate in prima etapa a
returului Ligii I, din cauza unor datorii catre terti, pe care trebuie sa le plateasca pana la 26 februarie daca
vor sa evolueze in etapa 18, a hotarat miercuri Comisia pentru Statutul Jucatorului.

 FC Brasov are datorii catre fostul jucator Alexandru Baltoi, in timp ce Pandurii Tg. Jiu se afla in aceeasi
situatie pentru ca nu a platit clubului Dinamo banii pentru transferul fotbalistului Ilie Iordache.
 Surse din cadrul LPF au declarat ca nici FC Timisoara nu va fi programata in campionat pentru ca are de
achitat sume de bani catre atacantul Ionel Ganea.

 Cele trei cluburi au primit termen sa isi plateasca datoriile pana pe data de 26 februarie, cu 48 de ore
inainte de startul etapei a 18-a a Ligii I.

 Pe de alta parte, Comisia pentru Statutul Jucatorului a mai hotarat ca si cluburile din Liga a II-a, UTA
Arad, Jiul Petrosani si Petrolul Videle, sa fie neprogramate tot din cauza unor datorii catre terti.

Radoi la arabi, pe 6 milioane
 Capitanul Stelei, Mirel Radoi, a fost ofertat de echipa Al-Hilal, care este antrenata de Cosmin Olaroiu, si
si-a dat acordul de principiu pentru a evolua la formatia araba, a anuntat marti postul TV Sport.ro.
 "Sunt sanse foarte mari sa il luam pe Radoi la Al-Hilal. Avem deja acordul de principiu al jucatorului,
mai ramane ca si cele doua cluburi sa se inteleaga asupra sumei de transfer", a declarat antrenorul lui
Al-Hilal, Cosmin Olaroiu. Potrivit unui alt post, PRO TV, Al-Hilal este dispusa sa ofere 6 milioane de
euro, plus plata TVA pentru serviciile fundasului stelist, in timp ce Mirel Radoi va primi un salariu de un
milion de euro pe an.

110 milioane pe Kaka
 Oficialii lui Manchester City intentioneaza sa plateasca gruparii italiene AC Milan in jur de 110 milioane
de euro pentru a-si asigura serviciile internationalului brazilian Ricardo Kaka, pe care sunt dispusi sa-l
remunereze cu 16.5 milioane de euro pe stagiune, informeaza The Telegraph. Publicatiile britanice
noteaza ca City a trimis la Milano o delegatie care il include si pe directorul executiv Garry Cook pentru a
negocia cu reprezentantii gruparii rossonere transferul fotbalistului in varsta de 26 de ani.

N'Doye, la Dinamo
 Mijlocasul senegalez al formatiei FC Vaslui, Ousmane N'Doye, a semnat un contract pe un an si jumatate
cu Dinamo, valoarea transferului ridicandu-se la 350.000 de euro, a declarat, miercuri, finantatorul Adrian
Porumboiu.
 "Transferul s-a materializat, nu mai poate interveni nimic. A fost dorinta jucatorului si nu ne putem
impotrivi cand acesta nu isi mai doreste cu adevarat sa evolueze pentru Vaslui", a spus Porumboiu.

Rada-Manea la Rapid
 Fostul antrenorul al lui Rapid II, Marian Rada, a fost numit, ieri, in functia de antrenor principal al
giulestenilor, staff-ul urmand sa fie condus de Nicolae Manea, noul director tehnic, care va fi si
responsabil pentru activitatea colectivului tehnic. in cel mai scurt timp, in functia de antrenor secund va fi
numit tot un fost jucator rapidist.
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