
Obama, la deschidere
Presedintele Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, a acceptat invitatia FIFA de a participa la
ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de fotbal din Africa de Sud. "Africa de Sud va putea
organiza fara probleme turneul final de anul viitor. Iar omul care a spus 'Da, vom reusi' este chiar Barack
Obama", a spus presedintele FIFA, Sepp Blatter.

Clauza de 200 milioane
 Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, cumparat de Real Madrid in schimbul a 94 de milioane de
euro, va avea o clauza de reziliere de 200 de milioane de euro, potrivit cotidianului AS. Ronaldo a
devenit cel mai scump fotbalist din istorie, iar Real Madrid va negocia in aceasta saptamana ultimele
detalii ale contractului. Jucatorul poate semna o intelegere valabila pana in 2015, iar presedintele
Florentino Perez i-a fixat o clauza de reziliere de 200 de milioane de euro. Cea mai mare clauza de
reziliere a unui contract o are in prezent Lionel Messi, pe care Barcelona este dispusa sa-l cedeze in
schimbul a 150 de milioane de euro.

Gigi n-are emotii
Patronul Stelei, Gigi Becali, a declarat luni, dupa ce a aflat ca Ujpest va fi adversara echipei sale in turul
2 preliminar al Ligii Europa, ca nu are emotii, pentru ca nu a auzit niciodata de formatia ungara. "Nu prea
avem mari emotii, Ungaria nu are fotbalul romanesc. N-am auzit in viata mea de echipa asta. Nu este nici
macar campioana", a declarat Gigi Becali.

Ultim avertisment pentru Timisoara
 Comitetul Executiv al FRF a decis, la sedinta de luni, sa sanctioneze gruparea FC Timisoara cu un ultim
avertisment dupa ce jucatorii pregatiti de Valentin Velcea nu s-au prezentat la ceremonia de premiere de
dupa finala Cupei Romaniei. "FC Timisoara a primit un ultim avertisment din partea membrilor
Comitetului Executiv pentru ca nu s-au dus la premiere. Timisorenii au fost de asemenea obligati sa
trimita organizatorilor de la Targu Jiu, Federatiei Romane de Fotbal, dar si echipei cu care au jucat cate o
scrisoare in care sa isi ceara scuze pentru ceea ce au facut. Daca de la anul se va intampla asa ceva, echipa
respectiva va fi suspendata un an sau doi", au declarat surse din FRF.

Un singur contract pe sezon
 Comitetul Executiv al FRF a decis, luni, ca tehnicienii sa nu aiba voie sa semneze doua contracte,
indiferent de functie, cu echipe din esalon similar si aceeasi serie in timpul unui sezon competitional,
aproband astfel propunerea lui Mircea Radulescu, directorul Scolii de Antrenori. "Sunt multumit pentru
ca membrii Comitetului Executiv au aprobat ce am propus eu. Astfel, intr-un an competitional, un
antrenor nu poate semna niciun fel de contract si nici sa se angajeze in vreo functie la o echipa din acelasi
nivel. Am reusit sa reparam legea pentru ca anul trecut am gresit cand nu am precizat asta. Aici a contat
si punctul de vedere al antrenorilor, iar majoritatea dintre ei a decis sa se aprobe noua lege", a declarat
Mircea Radulescu. Astfel, un antrenor care a antrenat in Seria I a ligii secunde poate sa pregateasca
ulterior o formatia din seria a doua, asa cum e si cazul formatiilor de Liga a III-a.
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