
Interesati de Curtean
CFR Cluj doreste sa il transfere pe mijlocasul echipei Gaz Metan Medias, Alexandru Curtean. Campioana
Romaniei a discutat recent cu oficiali ai echipei mediesene conditiile in care mijlocasul ar putea ajunge in
Gruia, potrivit gsp.ro.

 Alex Curtean va fi monitorizat de CFR pina la finalul turului. " Am ramas la Gaz Metan si cred ca e mai
bine sa adun cit mai multe jocuri in Liga 1. Ma concentrez pe meciurile noastre, iar din iarna, mai vedem
", a declarat Curtean.

Victorie chinuita
 Nationala Romaniei a trecut la limita, scor 1-0 de Insulele Feroe intr-un meci contand pentru calificarea
la Campionatul Mondial din 2010. Victor Piturca a trimis in teren o echipa cu multe modificari, din care
au facut parte, printre altii, mijlocasul lui FC Vaslui, Marian Aliuta si atacantul Craiovei, Florin Costea.
Singurul gol al intalnirii a fost marcat de Razvan Cocis. Feroezii au fost la un pas sa egaleze in ultimul
minut insa Lobont s-a opus, in situatie de unu la unu.

Regreta calificarea
 Directorul executiv al FRF, Ionut Lupescu, regreta faptul ca Romania s-a calificat la turneul european
pentru ca aceasta performanta a marit pretentiile suporterilor, transmite sport.ro.  "imi pare rau ca ne-am
calificat la Euro. Pretentiile au crescut enorm si sunt nefondate. Probabil ca, daca nu ne calificam dupa 8
ani, nu mai zicea nimeni nimic", a declarat Lupescu. Lupescu il sustine pe Piturca si dupa victoria la
limita din Feroe. De partea selectionerului este si Dragomir.

Timofte la Jiul
 Jiul Petrosani a incheiat relatiile contractuale cu tehnicianul Puiu Antohi si l-a numit in functia de
antrenor principal pe fostul international Daniel Timofte. Antohi a primit in schimb o oferta din partea
Centrului de copii si juniori ai clubului. "Mi s-a propus sa raman la Centrul de copii si juniori, dar
deocamdata nu am dat nici un raspuns. Ma mai gandesc pentru ca acum sunt putin dezamagit, m-au
incurcat si pe mine, ca antrenor, poate i-am incurcat si eu", a afirmat Antohi.
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