
Spera la finala
Vasile Maftei, capitanul Rapidului, crede ca finala Cupei UEFA ar putea fi jucata, in premiera, de doua
echipe romanesti.  Fundasul giulestenilor a mai afirmat ca pauza cauzata de jocurile echipelor nationale
le-a priit pentru a repara greselile din meciul pierdut cu Poli Timisoara. in alta ordine de idei, atacantul
camerunez Pierre Boya a infirmat ca ar fi declarat in presa ca giulestenii nu inscriu din cauza lui Peseiro.
Boya a mai afirmat ca s-a impacat cu tehnicianul portughez.

Ryde refuza Romania
 Suedezul Tomas Ryde nu va prelua nationala de handbal a Romaniei dupa plecarea lui Gheorghe Tadici.
El a fost sfatuit in aceasta decizie de o firma de consultanta din tara. Presedintele FRH, Cristian Gatu, a
anuntat la inceputul saptamanii ca are un acord de principiu din partea suedezului pentru preluarea
carmei echipei nationale. Romania a ramas fara selectioner ca urmare a faptului ca lui Gheorghe Tadici
nu i s-a mai prelungit contractul, scadent la 31 august.

Revine, oficial
 Americanul Lance Armstrong, de sapte ori consecutiv castigator al Turului Frantei, a anuntat, marti,
intr-un comunicat de presa, ca incepand cu anul 2009 va reveni in ciclismul profesionist, avand ca
obiectiv castigarea pentru a opta oara a Marii Bucle. Armstrong, care va implini 37 de ani la 18
septembrie, a precizat ca mai multe detalii despre revenirea sa va oferi in cadrul unei conferinte de presa
pe care o va sustine la 24 septembrie, la New York. Ciclistul american isi anuntase retragerea din
activitate la 24 iulie 2005, in ziua in care a castigat pentru a saptea oara Turul Frantei.

Sandoi se asteapta la demitere
 Antrenorul Emil Sandoi a declarat ca ar putea fi demis dupa ce echipa de tineret U21 a Romaniei a ratat
calificarea la barajul pentru Campionatul European, in urma infrangerii suferite, marti, la Iasi, in fata
selectionatei Ţarii Galilor, cu scorul de 3-0 (1-0). Selectionerul a precizat ca meciul cu Ţara Galilor a fost
cel mai slab din cele nouasprezece de cand se afla pe banca tehnica a echipei.
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