
UEFA nu mai vrea cluburi cu datorii in cupele europene
Reprezentantii forului european de fotbal au afirmat ca sunt ingrijorati de datoriile tot mai mari pe care le
au cluburile si vor deschide o ancheta pentru a investiga problema, potrivit secretarului general al UEFA,
David Taylor, citat de Reuters.

 Presedintele Federatiei Engleze de Fotbal (FA), David Triesman, a declarat marti ca formatiile din
Anglia au datorii de 3 miliarde de euro, iar Taylor a explicat ca situatia se poate extinde la majoritatea
formatiilor din Europa. "Am fost foarte multumit cand am auzit declaratiile lui Lord Triesman si
consideram ca Uniunea Europeana impartaseste multe dintre ideile noastre despre administrarea
sportului", a spus Taylor.

 Oficialul UEFA a precizat in cadrul conferintei de presa care a avut loc miercuri pe stadionul lui
Chelsea, Stamford Bridge, ca saptamana viitoare se va demara o ancheta legata de datoriile echipelor.
"Este o incercare sa gasim o stabilitate financiara, mai ales ca exista probleme cu bancile. Actualul sistem
are nevoie de mai multa transparenta. Nu este ceva ce se va intampla peste noapte, dar suntem ingrijorati
de efectele pe termen lung", a spus secretarul general al forului european.

 Presedintele federatiei engleze a declarat ca aproape o treime din datorii, 950 de milioane de lire sterline,
sunt numai ale cluburilor Manchester United, Liverpool, Chelsea si Arsenal, iar sumele datorate cresc cu
12 procente pe an.

Domenech, defensive cu Romania
 Cotidianul francez L'Equipe scrie in editia online de miercuri ca selectionerul Frantei, Raymond
Domenech, pastreaza secretul asupra formulei de joc in partida cu Romania, dar cel mai probabil va
prefera un sistem defensiv, cu doi inchizatori, asemanator cu cel al Romaniei. in partida castigata de
Franta in fata Serbiei, scor 2-1, Domenech a folosit un sistem 4-2-3-1, desi din 2006 pana in prezent a
preferat un 4-4-2. "Prin jocul cu doi inchizatori, Franta ar avea continuitate si ar securiza blocul
defensiv", scrie sursa citata.

Am cazut 5 locuri
 Echipa nationala a Romaniei a cazut cinci pozitii, pana pe locul 18, in clasamentul mondial al Federatiei
Internationale de Fotbal, fata de topul intocmit luna trecuta.
 Romania are 927 de puncte, 80 mai putin decat luna trecuta, cand era pe locul 13. Franta, unul dintre
adversarii Romaniei din grupa preliminara pentru Campionatul Mondial din 2010, este pe locul 11, la fel
ca si luna trecuta. Lituania a urcat 17 pozitii si e pe 37. Serbia se afla pe locul 40, cu 673 de puncte,
Austria este pe 82, cu 422 puncte, iar Insulele Feroe se claseaza pe pozitia 198, cu doar 7 puncte.

FIFPro il apara pe Mutu
 Avocatul FIFPro, Wil van Megen, a anuntat, miercuri, ca suma de 17 milioane de euro pe care Adrian
Mutu trebuie sa o plateasca lui Chelsea dupa scandalul "cocaina" este disproportionata si a acuzat
gruparea engleza ca abuzeaza de forta financiara pe care o are.
 "Din punctul nostru de vedere, suma este disproportionata. Consider ca exista mai multe posibilitati clare
care ar trebui sa conduca spre un rezultat pozitiv pentru Mutu in apelul pe care l-a facut la Curtea de
Arbitraj pentru Sport", a spus Megen.

500 de jandarmi la Romania-Franta
 Aproximativ 500 de jandarmi vor asigura ordinea la meciul Romania-Franta din preliminariile CM
2010, care va avea loc sambata, pe stadionul Farul, a declarat adjunctul comandantului Gruparii Mobile
de Jandarmi Tomis Constanta, Mircea Seceleanu.
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 Mircea Seceleanu a mai afirmat ca vor exista rezerve de interventie in masura sa intervina pentru a
restabili ordinea, in cazul in care va fi necesar.
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