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Sanse mici pentru Mutu
 Atacantul roman al Fiorentinei, Adrian Mutu, va efectua azi un nou control medical la o clinica din
Roma pentru a vedea cum a mers recuperarea dupa operatia la menisc, insa sunt sanse mici ca jucatorul sa
evolueze contra lui AC Milan, in ultima etapa din Serie A. "Mutu va merge la Roma, la clinica
profesorului doctor Mariani pentru un nou consult. Sansele ca el sa fie insa in teren in meciul decisiv
pentru Liga Campionilor cu AC Milan sunt foarte mici", scrie site-ul fiorentina.it.

La aceeasi ora
 Liga Profesionista de Fotbal a decis, luni, ca meciurile FC Timisoara-Unirea Urziceni si Dinamo-FC
Brasov, foarte importante pentru lupta la titlu in acest sezon, sa se dispute duminica, de la ora 20:30, a
declarat secretarul general al LPF, Valentin Alexandru. "Asa s-a considerat ca meciurile sa se dispute la
aceeasi ora pentru ca sunt foarte importante in lupta pentru titlu. S-a ajuns la un acord si cu televiziunea,
nu va fi nicio problema", a spus Alexandru.

Hanescu in turul 2
 Cel mai bine cotat tenismen roman, Victor Hanescu, s-a calificat luni in turul secund al turneului de
Mare slem Roland Garros dupa ce a trecut in mansa inaugurala de belgianul Steve Darcis, informeaza
site-ul oficial al competitiei dotate cu premii in valoare de 16 milioane de euro. Cap de serie numarul 30,
Hanescu s-a impus in trei seturi, scor 7-6 (8), 7-6 (5), 7-6 (3), intr-un joc care a durat doua ore si 55 de
minute. In turul secund il va intalni pe Mihail Iujnii din Rusia.

Boloni se mai gandeste
 Antrenorul lui Standard Liege, Ladislau Boloni, a declarat, luni, ca urmeaza sa hotarasca daca isi va
prelungi contractul cu actuala sa formatie, dupa ce echipa a castigat campionatul Belgiei si s-a calificat
direct in grupele Ligii Campionilor, "A fost o sarbatoare foarte frumoasa, orasul are aproximativ 200.000
de locuitori si multi dintre ei s-au adunat in centrul orasului, acolo unde am celebrat impreuna cu echipa.
Sampania a curs in valuri, asa e obiceiul, asa a vrut si publicul, a fost o atmosfera frumoasa, m-am dus la
culcare dupa ora 2:00", a spus Boloni. Faptul ca Standard Liege va evolua in grupele Ligii Campionilor
poate cantari mult in decizia pe care Boloni o va lua in ceea ce priveste o eventuala prelungire a
contractului sau: "Standard va evolua direct in grupele Ligii Campionilor, imi doresc destul de mult sa
ajung acolo. Am fost foarte aproape de asta cand am pregatit pe Rennes si pe Sporting Lisabona. Sunt
bucuros ca am ajuns sa reintalnesc aceasta competitie. Calificarea in Liga Campionilor este un element de
care fiecare antrenor tine cont".
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