
Remiza la tineret
Echipa de tineret a Romaniei nu a reusit sa treaca de selectionata Bosniei si a remizat, scor 1-1, iar
sansele de calificare depind de partida cu Ţara Galilor. Sub presiunea victoriei Frantei impotriva Maltei,
5-0, tinerii romani au clacat surprinzator, in ciuda unui inceput bun de partida. In minutul cinci, Chiacu
paseaza decisiv pentru Torje si acesta executa portarul din situatie unu la unu. Imediat dupa pauza, Ninu a
faultat neglijent in careu iar Aganovic a transformat penalty-ul. Şansa Romaniei de a ajunge la baraj
pentru calificare este o victorie impotriva Ţarii Galilor.

Rezerve la nationala
 Vedetele Stelei, Dayro Moreno si Robinson Zapata n-au prins 90 de minute in meciul disputat de
Columbia impotriva Uruguayului, in preliminariile pentru Campionatul Mondial 2010. Daca Zapata a
fost rezerva, Moreno a intrat pe teren in minutul 59, insa fara a schimba jocul echipei, care s-a recunoscut
invinsa la scor minim in fata Uruguayului. in acest moment, Columbia este pe locul patru in clasamentul
echipelor din America de Sud si pastreaza sanse mari de calificare la turneul din Africa de Sud.

Nigerian la Rapid
 Rapid Bucuresti a obtinut semnatura fundasului nigerian Olubayo Adefemi, care va putea fi folosit chiar
din etapa urmatoare, impotriva Unirii Urziceni. Nigerianul va purta tricoul cu numarul 13. Olubayo
Adefemi are 23 de ani iar in pauza competitionala a fost ofertat de Charleroi si Dinamo Bucuresti. El a
venit la Rapid ca jucator liber de contract.

Ghinion pentru clujeni
 Capitanul echipei AS Roma va reveni pe teren tocmai in partida pe care romanii o vor desfasura
impotriva echipei CFR Cluj, in grupele Ligii Campionilor. "inca mai are dureri. Cel mai probabil va
reveni pe gazon la meciul cu CFR Cluj de pe 16 septembrie", a declarat seful staff-ului medical de la AS
Roma, Mario Brozzi. Capitanul lui AS Roma s-a accidentat grav in luna aprilie la ligamentele
genunchiului, intr-un meci cu Livorno.
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