
Urziceni-Otelul in Cupa Romaniei
Formatiile Rapid, CFR Cluj, FC Timisoara si Dinamo vor intalni echipe din liga a doua in optimile de
finala ale Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti care a avut loc, luni, la Casa Fotbalului.
 Programul optimilor:
 Rapid - International Curtea de Arges
 Sportul Studentesc - CFR Cluj
 Dunarea Galati - FC Timisoara
 FC Botosani - Dinamo
 AFC Urziceni - Otelul Galati
 Gloria Bistrita - FC Brasov
 Universitatea Craiova - Pandurii
 CS Otopeni - Poli Iasi/FC Vaslui.
 Partida din cadrul 16-imilor dintre FC Vaslui si Poli Iasi a fost amanata pentru 4 noiembrie la cererea
gruparii patronate de Adrian Porumboiu, iar castigatoarea va juca impotriva celor de la CS Otopeni.
 Meciurile din cadrul optimilor de finala sunt programate pentru data de 12 noiembrie, intr-o singura
mansa, pe teren neutru.

Lacatus s-a razgandit
 Patronul Stelei, Gigi Becali, a declarat, luni, ca fostul antrenor al formatiei din Ghencea, Marius Lacatus,
a dorit sa revina asupra deciziei de a demisiona la doua zile dupa ce a anuntat acest lucru, insa i-a refuzat
dorinta acestuia motivand ca fostul numar 7 s-ar fi facut de ras. "Nu regret ca a plecat Lacatus! La un
moment dat am vrut sa-l reprimesc, i-am spus: 'Marius, am vrut sa-ti dau telefon sa revii la echipa cand am
auzit ca ai plans in vestiar'. il tineam pe Lacatus daca erau rezultate. Ştiu ca Marius a vrut din toata inima
sa reuseasca, dar daca asa e viata... Antrenorul raspunde de rezultate si nu-mi pare rau", a spus Becali.

Hanescu a urcat pe 50
 Tenismenul Victor Hanescu, semifinalist la Sankt Petersburg, a avansat 16 locuri in ierarhia ATP Entry,
pana pe locul 50, el fiind pe acelasi loc in clasamentul Race, conform topului dat publicitatii luni de
ATP.
 Cea mai buna clasare a lui Victor Hanescu din cariera a fost pe 26 decembrie 2005, cand a ajuns pe locul
35. Pe primul loc in clasamentul ATP Entry este incontinuare spaniolul Rafael Nadal, cu 7.100 de
puncte, urmat de elvetianul Roger Federer, cu 5.805 puncte, si de sarbul Novak Djokovic, cu 4.575
puncte.

Ronaldo, jucatorul anului
 Federatia Internationala a Fotbalistilor Profesionisti a anuntat luni, pe site-ul oficial, ca portughezul
Cristiano Ronaldo, de la Manchester United, a fost desemnat cel mai bun jucator al anului.
 Ronaldo a primit premiul de la FIFPro in cursul zulei de luni, la Manchester. El a fost desemnat
castigator dupa ce a primit cele mai multe voturi din partea celor 57.500 de membri din intreaga lume.
Trofeul a fost cucerit sezonul trecut de brazilianul Kaka.

Bonus pentru Dorinel
 Finantatorul Strelei. Gigi Becali, a declarat, luni, ca Dorinel Munteanu va castiga 300.000 de euro in
cazul in care va castiga titlul fara ca gruparea din Ghencea sa mai fie nevoita sa faca vreun transfer. "in
premiera va anunt ca Dorinel va castiga 300.000 de euro daca va lua campionatul fara ca eu sa mai fiu
nevoit sa fac vreun transfer. El cand a vazut echipa mi-a spus asa: 'Cu echipa asta este imposibil sa nu
faci performanta' ".

Tenismenul hip-hop
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 Tenismenul croat Ivo Karlovic, numarul 24 mondial, inregistreaza un album hip-hop, primul sau single
"Just everything" fiind deja difuzat de posturile de radio din Croatia, informeaza cotidianul Croatian
Times. Karlovic l-a angajat pe cel mai bun producator hip-hop din Croatia, David Vurdeljij, cunoscut ca
'Baby Dooks', care a declarat: "El a venit la mine si mi-a spus ca vrea sa inregistreze o melodie. Am
acceptat pentru ca imi plac provocarile. Pentru el muzica este ca un hobby. A muncit mult si a pus mult
suflet".
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