
Datorii de 3 miliarde euro
Echipele de fotbal din Spania sunt si ele afectate de criza economica mondiala si au ajuns sa acumuleze
datorii totale de 3 miliarde de euro, dupa ce englezii au anuntat recent ca formatiile britanice au datorii de
3 miliarde de lire sterline, informeaza Reuters.

 Spania trece pentru prima data dupa 15 ani prin recesiune, iar multe echipe mai mici de fotbal sunt
aproape de faliment, deoarece veniturile din publicitate, sponsori si vanzarea de bilete sunt tot mai mici.
Real Madrid si Barcelona, printre cele mai bogate cluburi din lume, sunt si ele afectate de criza
financiara, potrivit analistilor.

 "Situatia financiara a multor cluburi este critica. Mi-e teama ca fotbalul va fi afectat, deoarece nu isi
poate sustine cheltuielile", a spus Angel Barajas, expert in finantele cluburilor de fotbal la Universitatea
din Vigo.

Moldovan ameninta Rapidul
 Antrenorului FC Vaslui, Viorel Moldovan, a declarat ca respecta clubul din Giulesti pentru perioada in
care a activat ca jucator sub Grant, insa va veni sa invinga gruparea pregatita de Jose Peseiro. "Nu e cel
mai dificil meci al meu la Vaslui, e doar un meci foarte important. M-am simtit bine in Giulesti, acolo
unde am luat doua Cupe ale Romaniei si am ajuns in sferturile Cupei UEFA. Am trait la Rapid momente
pe care nu le voi uita, respect clubul si suporterii, dar sentimentele le am pana la un punct, vin sa inving in
Giulesti", a spus Moldovan.

Amenzi de 170.000 lei
 Cluburile Rapid si Steaua au fost amendate, miercuri, cu 40.000 de lei, respectiv 50.000 de lei de
Comisia de Disciplina a FRF in urma incidentelor produse de fanii celor doua echipe la derby-ul din etapa
a 14-a a Ligii I. De asemenea, Rapid a fost sanctionat contraventional cu suma de 80.000 de lei de
Jandarmeria Capitalei, la data de 12 noiembrie, pentru nerespectarea obligatiilor ce revin organizatorilor
de competitii sportive la meciul cu Steaua.

Din teren, in biserica
 Mijlocasul brazilian al formatiei Bayern Munchen, Ze Roberto, a afirmat intr-un interviu ca isi doreste ca
dupa incheierea carierei sa studieze teologia si sa devina pastor evanghelic, informeaza editia online a
Marca. "Ma pot gandi ca voi ajunge pastor dupa ce imi voi incheia cariera, dar mai intai trebuie sa studiez
timp de cativa ani teologia. Ar fi ceva care m-ar implini", a afirmat brazilianul in varsta de 34 de ani.
 Maradona, premiat dupa 22 de ani
 Fostul international al Argentinei, Diego Armando Maradona, a primit un trofeu din partea cotidianului
Daily Record, in semn de recunostinta pentru golul marcat cu mana impotriva Angliei, in sferturile de
finala ale Campionatului Mondial din 1986, din Mexic.
 "Acest trofeu este un cadou din partea ziarului Daily Record, oferit din partea tuturor scotienilor, pentru a
sarbatori golul marcat cu 'mana lui Dumnezeu' impotriva Angliei, la turneul final din Mexic", scrie ziarul
amintit.
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