
 Sanmartean, ?sanatos? pentru Panathinaikos
Lucian Sanmartean a semnat, marti seara, un contract pe trei ani cu echipa elena Panathinaikos Atena,
dupa ce, in aceeasi zi, a efectuat vizita medicala. Daca in iarna, oficialii rapidisti au dat un verdict negativ
in privinta achizitionarii bistriteanului, insinuand ca jucatorul este purtator al virusului hepatitei de tip B,
iata ca grecii l-au considerat ?sanatos? pentru a evolua la formatia din capitala Greciei. La capitolul
financiar, gruparea condusa de Jean Padureanu va primi suma de 600. 000 de euro, in timp ce Sanmartean
va avea un salariu de 300. 000 de euro. Astazi, romanul se va deplasa in Elvetia unde se va alatura noilor
coechipieri. Intr-o alta ordine de idei, gruparea ?ros-albastra?, Steaua, se va reuni, astazi, la stadionul
Ghencea, pentru a-si relua antrenamentele, dupa o pauza de doua zile, acordata de antrenorul Victor
Piturca la intoarcerea din turneul de pregatire din Olanda. Din distributia stelista vor absenta, in aceste
zile, portarul Tibi Lung, bolnav, si atacantul Adrian Neaga, inca nerefacut dupa o fisura la maleola. In
pofida faptului ca nu a fost recuperat in proportie de suta la suta, Daniel Balan va relua totusi
antrenamentele, sub stricta supraveghere a medicului echipei, Romeo Popescu. Lotul stelist se va pregati
in Bucuresti pana la finele saptamanii, urmand ca pe 21 iulie sa sustina, la invitatia grecilor, un meci
amical in compania formatiei AEK Atena. Partida se va disputa pe Stadionul ?Apostolos Nikolaidis? si va
fi transmisa in direct de postul TV Romania 1, incepand cu ora 21. 30. Ocupanta a celei de-a treia trepte a
podiumului, la finele ultimei editii a campionatului elen, formatia din capitala Greciei va disputa al treilea
tur preliminar, ultimul, pentru accederea in grupele Ligii Campionilor. Altfel, dupa ce a semnat pe doi
ani cu Rapid, portarul ganez Ibrahim Dossey a plecat, ieri, in cantonamentul din Elvetia, pentru a se
alatura lotului giulestean. ?In Romania exista trei cluburi puternice Rapid, Steaua si Dinamo. Respect
aceste echipe, iar transferul la Rapid este o mare sansa. Pentru mine, participarea in preliminariile Ligii
Campionilor este o mare provocare?, a declarat Dossey. Pe de alta parte, concurenta pentru postul de
titular, venita din partea lui Emilian Dolha, se pare ca il stimuleaza pe ganez.
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