
Romania-Lituania, la Cluj
Meciul dintre Romania si Lituania, contand pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2010, se va
desfasura pe 6 septembrie la Cluj, pe stadionul "Constantin Radulescu", potrivit FRF. Ora de start
urmeaza sa fie stabilita in cel mai scurt timp. Romania face parte din Grupa a 7-a preliminara alaturi de
Franta, Serbia, Austria, Lituania si Insulele Feroe.

Ceahlaul plange la UEFA
 Presedintele de onoare al Ceahlaului, Gheorghe Ştefan, a inaintat, joi, un protest oficial la UEFA in care
reclama modalitatea de atribuire a licentelor cluburilor de fotbal din Liga I pentru sezonul 2008/2009.
"Firma de audit nu poate sa-si duca la bun sfarsit controlul din cauza unei clauze de confidentialitate
existente intre cluburi si FRF. Trebuie ca forul condus de Mircea Sandu, prin Adunarea Generala, sa
modifice aceasta clauza pentru ca aceste acte sa nu mai fie tinute la secret. Am trimis prin fax un protest
oficial la UEFA si am cerut forului european sa controleze activitatea unor persoane care au raspunderi in
FRF, pentru ca nu mi se pare normal ca FRF sa tina in sertare secrete niste documente supuse auditului",
a declarat Gheorghe Ştefan.

Dica, tot cu 10
 Fostul decar al echipei Steaua, Nicolae Dica, a fost prezentat oficial miercuri la noua sa formatie,
Catania, unde va purta tot numarul 10, informeaza site-ul oficial al clubului italian. Nicolae Dica a
sustinut cu ocazia prezentarii oficiale si prima sa conferinta de presa la noul club, alaturi de
administratorul delegat Pietro Lo Monaco.In cadrul evenimentului, Dica a multumit conducerii clubului
Catania, precum si antrenorului Walter Zenga si suporterilor sicilieni, care i-au facut o primire calduroasa
la noua echipa.

Ramane Domenech
 Selectionerul Frantei, Raymond Domenech, va ocupa in continuare functia sa la echipa nationala, a
declarat joi presedintele Federatiei Franceze de Fotbal, Jean Pierre Escalettes.
 Decizia a fost luata in urma unei sedinte care a avut loc si in care s-a analizat prestatia de la Campionatul
European, acolo unde Franta a avut o evolutie dezamagitoare, terminand pe ultimul loc Grupa C, cu un
singur punct.
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