
CFR Cluj negocieaza inca cu Protasov
Antrenorul ucrainean Oleg Protasov a declarat, marti, ca negocierile dintre el si conducerea lui CFR Cluj
nu s-au incheiat odata cu numirea lui Maurizio Trombetta pe banca tehnica a campioanei Romaniei.
 "Tot ce pot sa spun e ca inca ma aflu in negocieri cu cei de la CFR Cluj pentru postul de antrenor. Cand
voi avea mai multe de anuntat, o voi face", a spus Protasov.
 Intrebat cand a fost contactat de CFR Cluj, Protasov a raspuns: "Pentru mine nu e important cand m-au
contactat, cum m-au contactat si daca e cineva acum la Atena sau la Kiev sa negocieze cu mine. Poate
doar pentru presa e important asta. Pe mine ma intereseaza modul in care se finalizeaza lucrurile".

 Start pentru Mondialul 2010
 Echipa nationala de fotbal a Romaniei va debuta, astazi, in preliminariile pentru Campionatul Mondial
din 2010 din Africa de Sud, impotriva Lituaniei.
 Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Mircea Sandu, a declarat, ieri, ca partida cu Lituania va fi una
dificila pentru echipa nationala, iar despre intalnirea cu Insulele Feroe a glumit, afirmand ca nu stie daca
delegatia tricolora va reusi sa aterizeze cu bine in aceasta tara. "Cu Lituania nu va fi deloc simplu, dar
nici cu Feroe, pentru ca nu stim daca aterizam acolo. Cred ca se va discuta la UEFA aceasta chestiune
pentru ca au fost mai multe cazuri in care nu s-a reusit aterizarea. Lituania e mai tare ca Letonia, dar e un
meci oficial si sper ca jucatorii nostri se vor concentra si vom lua toate punctele. Am emotii fiindca
Lituania a pus probleme mai multor echipe puternice", a spus Mircea Sandu.
 Romania va debuta cu Lituania (Cluj, 6 septembrie, ora 21:00) si Insulele Feroe (stadionul Torsvollur din
Torshavn, 10 septembrie, ora 19:30) in Grupa 7 de calificare la Campionatul Mondial din 2010, din
Africa de Sud.

 Dobos a iesit din coma
 Starea de sanatate a lui Anton Dobos s-a imbunatatit considerabil, dar inca nu este in afara oricarui
pericol, a declarat marti, seful sectiei de neurochirurgie a Spitalului Clinic de Urgenta Judetean din Cluj,
Florian Ştefan.
 "Toni Dobos nu mai este in coma, este somnolent, nu a putut deschide ochii pentru ca sunt prea umflati,
dar reactioneaza la stimuli verbali. Nu este inca in afara oricarui pericol, dar starea sa este mai buna", a
spus Florian Ştefan.
 Fostul component al echipei nationalei a Romanie, Anton Dobos, a fost implicat intr-un grav accident de
circulatie, in noaptea de sambata spre duminica, in timp ce se afla la volanul masinii sale. Fostul
international a ajuns la camera de garda a Spitalului Clinic de Urgenta Judetean din Cluj, in jurul orei
03:45 si a fost intubat. Ulterior, Dobos si-a pierdut cunostinta si a fost transferat la sectia de
neurochirurgie, unde a fost operat pentru a i se extirpa un hematom cerebral.

 Sandu, atac la Gigi
 Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Mircea Sandu, a afirmat ca declaratiile defaimatoare ale lui
Gigi Becali la adresa lui Adrian Mutu sunt josnice, mai ales in conditiile in care patronul Stelei se
considera un om credincios. "Asta sunt becalismele. Nu poti sa spui atunci cand esti credincios asa ceva,
sa blestemi un om. Daca exista, aceasta datorie nu se stinge in vazul lumii. Sa ajungi sa blestemi e de
rasul curcilor", a afirmat Sandu.

 Rubinho, la Man. City
 Clubul Manchester City a confirmat, pe site-ul oficial, ca l-a transferat pe atacantul brazilian Robinho de
la Real Madrid cu doar cateva minute inainte de incheierea perioadei de transferuri, iar suma vehiculata
este de 40 de milioane de euro. Clubul din Premier League a anuntat ca Robinho a semnat un contract
valabil pe patru ani, iar presa engleza scrie ca brazilianul va primi un salariu record. "Sunt foarte incantat
ca am oportunitatea sa lucrez cu un jucator atat de talentat precum Robinho", a afirmat antrenorul Mark
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Hughes.

 Porumboiu l-a parat pe Rednic
 Patronul formatiei FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a declarat ca a depus un memoriu impotriva
antrenorului lui Dinamo, Mircea Rednic, la Comisia de Disciplina, dupa ce acesta a declarat ca arbitrajul
din Liga I este directionat de la Vaslui. "Avocatii mei au facut un memoriu pentru ca, indiferent de ce
discutii vor aparea, Mircea Rednic trebuie sa explice ce a spus in legatura cu arbitrii. Nu ma intereseaza
ca Rednic sa fie pedepsit, ci doar ca adevarul sa iasa la lumina", a spus Porumboiu.
 Drogba, din nou pe teren
 Atacantul lui Chelsea Londra, Didier Drogba, care din cauza unor probleme la genunchi a ratat intreaga
pregatire din perioada verii, a evoluat, luni seara, timp de 58 de minute pentru rezervele londonezilor in
meciul cu formatia similara a lui Arsenal. Drogba s-a confruntat in ultimele luni cu mai multe accidentari
la genunchiul drept, din cauza carora nu s-a putut pregati alaturi de restul colegilor de la echipa sa de
club.
 Ivorianul a jucat ultimul meci oficial in luna mai, in finala Ligii Campionilor.
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