
Accidentarea Paulei
Ungureanu, prima opþiune
pentru postul de portar la

Oltchim Rm. Vîlcea, campioana
României la handbal feminin ºi finalista
ultimei ediþii a Ligii Campionilor, are
repercusiuni ºi asupra formaþiei CS
Tomis Constanþa. Împrumutatã de la
Oltchim, portãriþa Tomisului, Mihaela
Smedescu, în vârstã de 24 ani, va fi
nevoitã sã revinã la clubul de care
aparþine. Deºi înþelegerea dintre cele
douã grupãri era pe o perioadã de un
an cu opþiune pentru alte douã
sezoane, în contract a fost stipulat ºi
faptul cã Smedescu poate reveni la
Oltchim dacã clubul vîlcean va avea
nevoie de serviciile sale. ªi cum
Ungureanu va lipsi de pe teren mini-
mum ºase luni, iar Oltchim este în lupta
pentru câºtigarea Ligii Campionilor, ofi-
cialii vîlceni au solicitat revenirea

Mihaelei Smedescu. „Am început o dis-
cuþie cu cei de la Oltchim ºi în urmã-
toarea perioadã vom ºti mai multe, dar
cei de acolo ºi-au manifestat dorinþa ca
Mihaela sã revinã la Vîlcea. Au obiec-
tive deosebit de importante ºi nu pot sã
se bazeze doar pe doi portari (n.r. -
Talida Tolnai ºi Tereza Pîslaru)“, a
declarat directorul executiv al CS
Tomis, profesorul Traian Bucovalã. În
situaþia în care Smedescu va pãrãsi
clubul constãnþean, soluþiile pentru pos-
tul de portar rãmân Raluca Borodi ºi
Mihaela Petrescu.

SITUAÞIE CRITICÃ LA CS
TOMIS În ceea ce priveºte viitorul
echipei, directorul executiv al clubului
constãnþean, clasat pe locul 3 în ultima
ediþie a Ligii Naþionale, este destul de
sceptic. „Avem probleme deosebite de
ordin financiar. Sunt restanþe la jucã-
toare ºi multe dintre acestea ºi-au

manifestat dor-
inþa de a
pãrãsi clubul
dacã nu li se
vor achita banii
restanþi. Dacã
acestea vor
pleca este clar
cã nu vom mai
putea continua
în campionat ºi
va trebui sã
anunþãm feder-
aþia de acest
lucru. Poate cã
se va gãsi însã
o rezolvare pânã
la urmã. Ar fi pãcat ca acest club sã nu
mai continue, mai ales cã handbalul
feminin are la Constanþa 30 de ani de
prezenþã neîntreruptã în Liga
Naþionalã, performanþã cu care probabil

una sau douã echipe se mai pot mân-
dri în România“, a precizat profesorul
Bucovalã. Liga Naþionalã de handbal
feminin se va relua pe 9 ianuarie,cu
etapa a 10-a, când CS Tomis va întâlni,

pe teren propriu, pe HCM Baia Mare.

Sorin TEODOREANU
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Smedescu,
aproape 
de revenirea 
la Oltchim

Profesorul Traian Bucovalã sperã ca CS Tomis sã-ºi continue activitatea ºi în 2011

Ediþia a 20-a a Trofeului “Telegraf”

CFR în premierã, SOCEP revine
Se pare cã ediþia a 20-a,

aniversarã, a Trofeului “Telegraf” la
fotbal în salã, va fi - într-adevãr -
una deosebitã! O ediþie în care va
debuta CFR Constanþa, unul din-
tre cele mai vechi cluburi din oraº,
care - surprinzãtor! - n-a participat
pânã acum la Trofeul “Telegraf”.
Mai bine mai tîrziu decât nicio-
datã, mai ales cã debutul se va
petrece la o ediþie aniversarã! Tot
ieri s-a înscris în competiþie o mai
veche participantã - SOCEP,
echipã participantã la primele
ediþii ale competiþiei, în... secolul
trecut! Interesant este faptul cã,
pânã în prezent, campioana en
titre, Olimpic ªtiinþa Constanþa, nu

a anunþat dacã se va înscrie în
competiþie. Dar iatã echipele
înscrise pânã acum: Steaua Mãrii,
CSS Medgidia, CSM Medgidia,
Luceafãrul Amzacea, Perla
Murfatlar, Luceafãrul Constanþa,
CFR Constanþa, Capitol ’84,
SOCEP Constanþa ºi Telegraf.
Înscrierile pentru Trofeul “Telegraf”
la fotbal în salã se fac doar astãzi
la sediul redacþiei cotidianului
Telegraf (Bd-ul Mamaia, nr. 296),
între orele 13.00-15.00. Taxa de
înscriere pentru ediþia din 2011
este de 850 de lei. Regulamentul
competiþiei a apãrut în ziarul de
vineri, 17 decembrie, ºi poate fi
consultat pe site-ul ziarului,

www.telegrafonline.ro. ªedinþa
tehnicã va fi programatã în prima
sãptãmânã a anului 2011, turneul
urmând sã înceapã - cel mai
probabil - pe 8 ianuarie. Nu uitaþi
cã la înscriere trebuie sã prezen-
taþi o fotocopie dupã Certificatul
de Identitate Sportivã al clubului
sportiv care va fi înscris în com-
petiþie, fie el cu sau fãrã personal-
itate juridicã. În plus, echipele par-
ticipante vor trebui sã prezinte un
tabel cu componenþii lotului, vizat
de un medic.

Lucian MÃNESCU
lucian.manescu@telegrafonline.ro

Istoria Trofeului “Telegraf” (II)

Portul Constanþa, câºtigãtoarea
primelor douã ediþii

Arbitrul Gelu Dimaca s-a
retras din activitate

Constanþa are un viitor frumos
la nivelul fotbalului juvenil

Tandemul Damian - Sdrobiº,
propus la ACSMU Iaºi

Dupã ce au fãcut minuni la
FC Farul Constanþa, reuºind sã
aducã echipa pe locul 8 la
finalul turului actualului sezon al
Ligii a II-a, în ciuda
numeroaselor probleme finan-
ciare ºi administrative,
preºedintele grupãrii de pe
litoral, Aurel Damian, împreunã
cu antrenorul Ioan Sdrobiº, s-ar
putea muta la ACSMU Iaºi,
fosta Poli. Oficialul constãnþean
a fost propus pentru înlocuirea
lui Grigore Sichitiu, actualul
preºedinte al ieºenilor, care ºi-a
prezentat deja demisia, în
cadrul ºedinþei Comitetului
Director al clubului moldovean,
desfãºuratã marþi dupã-amiaza.
„Au ajuns astfel de zvonuri ºi la
urechea mea, dar nu m-a con-

tactat nimeni din partea grupãrii
ieºene. Oricum, clubul
moldovean are în acest
moment preºedinte, pe Grigore
Sichitiu, iar eu nu vreau sã-mi
las treaba începutã la
Constanþa la mijlocul drumului.
Am muncit patru luni ºi nu
vreau sã las totul baltã, dar tre-
buie sã se schimbe ceva. Nu
ascund cã mi-aº dori sã lucrez
la un club care sã aibã sprijin
total ºi sper ca acest lucru sã
se întâmple la Constanþa. În
caz contrar, iau în calcul mai
multe variante, inclusiv
revenirea la meseria mea de
bazã, impresar. Mi-am dorit sã
fiu preºedinte, sã încerc pro-
movarea în prima ligã, dar am
avut ghinion ºi la Bacãu, ºi la

Constanþa. Dacã voi merge
însã la alt club, Ioan Sdrobiº
este prima mea opþiunea, pen-
tru cã am ajuns sã ne
cunoaºtem ºi am colaborat
foarte bine”, a spus Damian,
care petrece sãrbãtorile în fami-
lie, la Bacãu. În perioada în
care a fost impresar, Aurel
Damian a adus în campionatul
României mai mulþi jucãtori
importanþi de peste hotare,
printre care Ifeanyi Emeghara ºi
Novak Martinovic (ambii acum
la Steaua), Ersin Mehmedovic
(Unirea Urziceni) ºi Peter
Omoduemuke (fost la Poli
Timiºoara).

Ionuþ COMAN
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Primele douã ediþii ale
Trofeului “Telegraf”,
desfãºurate în 1992 ºi 1993,
au fost câºtigate de formaþia
Portul Constanþa. În 1992, la
prima ediþie, au participat 12
formaþii: Unirea Eforie Nord,
Portul, Tomis, Voinþa,
Prietenia, Intersport, ªtiinþa,
Recolta Cumpãna, Olimpia,
Victoria, IMN ºi Sãnãtatea.
Semifinalele au programat
confruntãrile Portul - Voinþa
5-0 ºi ªtiinþa - Intersport 2-0,
astfel cã în ultimul act al
primei ediþii s-au întâlnit for-
maþiile Portul ºi ªtiinþa. La
capãtul unui meci extrem de
disputat, Portul a învins pe
ªtiinþa, dupã prelungiri ºi
executarea loviturilor de
departajare, cu scorul de 5-
4. În finala micã, Intersport -

Voinþa 7-2.
La prima ediþie, trofeul

acordat câºtigãtoarei a fost...
o trompetã, pusã la dispoz-
iþie de Elena Frîncu, direc-
torul Direcþiei Judeþene pen-
tru Sport ºi Tineret
Constanþa, iar primul trofeu
adevãrat a apãrut în 1993.

La a doua ediþie, din
1993, s-au aliniat, iniþial, la
start 16 echipe: Portul,
ªtiinþa, Intersport, Voinþa,
Tomis, Olimpia, Sãnãtatea,
Unirea Eforie Nord, Victoria
Recolta Cumpãna, Prietenia,
toate cele zece echipe par-
ticipînd ºi la prima ediþie,
Paºapoarte, Flacãra Eforie
Sud, Înfrãþirea Cogelac,
Ceres Mihail Kogãlniceanu,
SNC ºi... Telegraf, ultimele
ºase competitoare fiind la

debut. La începutul com-
petiþiei, pe lista oficialã a
apãrut o singurã modificare,
formaþia Paºapoarte fiind
înlocuitã de echipa a doua
de la Portul. Ca ºi în 1992,
în finalã s-au întâlnit Portul
ºi ªtiinþa. Învingãtoare a fost,
din nou, echipa Portul, care
a dispus, cu 4-2, de ªtiinþa.
Iatã care a fost lotul portuar-
ilor: D. Gavrilã, N. Ciobanu,
I. Nipomnici, D. Alexandru,
N. Smãdu, D. Corendea, G.
Gafar, D. Olteanu, S. Uriaºu,
M. Badea, V. Simion ºi N.
Bagia. În finala pentru
locurile 3-4: Tomis -
Intersport 3-2.

Adrian LUNGU
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Dupã o carierã de aproape douã decenii,
arbitrul constãnþean Gelu Dimaca, în vârstã de
35 de ani, a decis sã îºi agaþe fluierul în cui ºi
sã renunþe la activitatea competiþionalã. La
iniþiativa Comisiei Judeþene de Arbitri

Constanþa, for condus de Aurel Oniþã, colegii i-
au organizat lui Dimaca o petrecere-surprizã,
marþi searã, la Complexul Sportiv Eden.
Proaspãtul arbitru retras din activitate a primit
o diplomã, un tricou cu poza echipei arbitrilor
participantã la ultima ediþie a Cupei Prieteniei
la futsal ºi o micã plachetã de bronz, cu un
fluier ºi o minge de fotbal în miniaturã,
cadourile fiind înmânate de foºtii mari arbitri
constãnþeni Vasile Curt ºi Marcel Licã, în
aplauzele celor prezenþi, printre care s-au aflat
arbitrii Sebastian Stoianof, Dan Burcã, Bela
Szoke, Adrian Midiºan, Claudiu Marcu,
Costache Fernando, Gabriel Georgescu, Sorin
Pãduraru ºi Cosmin Stoian.

„A fost o surprizã extraordinarã, mai ales
cã nu m-am aºteptat nicio clipã, colegii
pãcãlindu-mã cã mergem sã jucãm fotbal. De
altfel, vreau sã le mulþumesc pentru cã m-au
sprijinit de fiecare datã ºi au fost alãturi de

mine. Mã simt un pic ciudat cã mã
retrag, mai ales cã sunt tânãr. Din
câte am înþeles, la nivel judeþean
mai este nevoie de experienþa
mea, iar dupã sãrbãtori voi lua o
decizie în aceastã privinþã”, a
spus Dimaca. Constãnþeanul s-a
aflat câþiva ani în lotul naþional de
arbitri ca asistent, fiind delegat la
mai multe meciuri din prima ligã.
În 2004, Comisia Centralã de
Arbitri, condusã în acea vreme de
Ion Crãciunescu a decis sã-l ret-
rogradeze în ligile inferioare din
cauza unei erori comise în meciul
Rapid - FC Argeº, scor 3-2,
desfãºurat în luna noiembrie,
când nu a semnalizat o poziþie de
ofsaid la marcatorul primului gol
al piteºtenilor, Ilie Baicu. Ulterior,
Dimaca s-a reprofilat ºi a devenit
arbitru la centru, conducând mai
multe meciuri în ligile inferioare.
El a ieºit din nou în evidenþã anul
trecut, când a fost lovit în plinã
figurã de primarul comunei
Castelu, în pauza meciului dintre
Viitorul Nisipari ºi Dunãrea
Ostrov, din cadrul Seriei a II-a a
Ligii a IV-a. „A fost o carierã cu
bune ºi cu rele. Anul 2004 a fost
unul de excepþie pentru mine,
chiar dacã s-a terminat prost. Am
fost retrogradat, pentru cã era
nevoie de un exemplu, chiar dacã

greºeala mea nu a influenþat soarta meciului.
Este marele meu regret, pentru cã poate am fi
vorbit acum despre Dimaca drept un asistent
din Liga I sau chiar de pe lista FIFA. I-am spus
lui Crãciunescu cã din cauza lui tocmai m-am
retras ºi a recunoscut cã îi pare rãu. Pe viitor,
mi-aº dori sã ocup o funcþie administrativã în
cadrul unui club, director sportiv, delegat sau
poate chiar preºedinte”, a spus Dimaca. Fostul
arbitru va începe anul viitor cu o mare bucurie,
soþia sa, Liliana, urmând sã-i dãruiascã o
fetiþã.
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Constãnþeanul Gelu Dimaca s-a numãrat printre asis-
tenþii de mare perspectivã din lotul naþional

Turneu internaþional de
baschet la Tuzla

În perioada 18-22 decembrie, Sala de Sport din
localitatea Tuzla a gãzduit Turneul International de
Iarnã de Baschet “Admar”, întrecere organizatã ºi
finanþatã de CS Admar Costineºti, Consiliul
Judeþean Constanþa, DJST Constanþa, Fundaþia
pentru Promovarea Sportului Constãnþean, Primãria
Tuzla ºi Asociaþia Judeþeanã de Baschet.
Competiþia, care s-a desfãºurat pe trei categorii de
vârstã, a adus la start peste 200 de copii, de la mai
multe cluburi din Constanþa: CSS 1, CS Laguna, BC
Delfinul ºi BC Athletic, din þarã: CS Olimpia
Bucureºti, BC Dan Dacian Bucureºti ºi CSS
Focºani, dar ºi câteva echipe din Serbia. La fete,
jucãtoare nãscute în 1998-99, s-a impus CS Olimpia
Bucureºti, urmatã de CSS Constanþa ºi CSS
Constanþa II. MVP-ul întrecerii a fost desemnatã
Alina Bucur (CS Olimpia), iar Alina Paºca (CSS
Constanþa) a fost aleasã jucãtoarea cu cea mai
mare perspectivã. La bãieþi, la aceeaºi categorie de
vârstã, a câºtigat BC Delfinul, urmatã de BC Athletic

ºi CS Laguna. MVP a fost ales Alexandru Coconea
(BC Delfinul), iar Sever Coman (BC Athletic) a fost
desemnat jucãtorul cu cea mai mare perspectivã.
Cea mai spectaculoasã întrecere a fost la bãieþi,
jucãtori nãscuþi în 1994-95, unde primul loc a fost
ocupat de CSS Focºani, care a devansat pe BOBVK
’72 Belgrad ºi BC Athletic. Sârbul Nikola Gavrilovic
(BOBVK ’72 Belgrad) a fost ales MVP, iar Andrei
Bucur (BC Athletic) a fost desemnat jucãtorul cu cea
mai mare perspectivã. Titlul de coºgeter i-a revenit
lui Dan Grigore (BC Athletic), Vasile Pîrvu (CSS
Focºani) a fost desemnat cel mai bun recuperator,
iar Andrei Meguroiu (CSS Focºani) a fost recompen-
sat cu premiul pentru cel mai bun apãrãtor. La festiv-
itatea de premiere, oficiatã de directorul DJST,
Elena Frîncu, câºtigãtorii au fost recompensaþi cu
diplome, cupe ºi dulciuri.

Ionuþ COMAN
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Federaþia Românã de Fotbal a decis sã orga-
nizeze în sezonul 2010-2011 Campionatul Naþional
al Selecþionatelor Judeþene de juniori, rezervat jucã-
torilor nãscuþi în anul 1995, care nu ar fi avut altã
competiþie oficialã în care sã evolueze. Echipa
judeþului Constanþa a avut o comportare meritorie,
reuºind sã câºtige grupa din care a fãcut parte fãrã
sã fi pierdut vreun meci! Formaþia antrenatã de
Gabriel ªimu a obþinut opt victorii ºi douã egaluri:
2-2 la Cãlãraºi ºi 1-1 la Galaþi. „Am început campi-
onatul foarte bine, jucãtorii au fost bine conectaþi la
joc, dar a apãrut automulþumirea dupã tur, ºi-au
cunoscut mai bine adversarii ºi au lãsat-o mai
moale. Aici poate cã a fost ºi vina mea, pentru cã
nu am reuºit sã-i þin cu picioarele pe pãmânt, sã-i
motivez suficient. Sunt mulþumit de locul 1, de vic-
toriile obþinute ºi de jocul din primele cinci etape,
adicã din tur. Copiii s-au mulat cât de cât pe ce le-
am cerut, dar mai avem mult de muncã, pentru cã
au doar 15 ani ºi la nivel tactic încã nu evolueazã
aºa cum îmi doresc. La majoritatea am vãzut
disponibilitatea de a învãþa ºi asta mã bucurã”, a
declarat ªimu. Antrenorul constãnþean, care
pregãteºte ºi formaþia de Liga a III-a din Eforie,
sperã ca juniorii sãi sã meargã cât mai departe în
aceastã competiþie. „ªi în a doua fazã a grupelor,
în care vom avea trei adversari, vreau sã câºtigãm
seria ºi sã mergem cât mai departe. Vreau ca jucã-
torii sã conºtientizeze cã acest campionat este
foarte bun pentru ei, cã este un mod de a se remar-
ca, de a ieºi din anonimatul judeþului. La majoritatea
partidelor au asistat trimiºi ai federaþiei, observatori,
antrenori de la loturile naþionale, care i-au urmãrit ºi
pe jucãtorii care s-au remarcat îi vor convoca la
loturile naþionale”, a explicat ªimu.

Formaþia standard utilizatã de Constanþa a fost:
Bogdan Nicolae (FC Farul Constanþa) - George
Burcea (Farul), Adrian ªchiopu (Portul), George
Ianuºi (Farul) sau Ilmaz Abdula (Farul), Nicola
Culeþu (Farul) - Sergiu Sicrieru (Farul), Vasile
Hergheligiu (Portul Constanþa), Alexandru Talaºman
(Portul), Andrei Muºat (Palatul Copiilor Constanþa)
sau Marius Fotescu (Portul) - Florin Braºoveanu
(Farul), Caciandone Dincã (Farul). Prima rezervã de
atacant a fost Marius Braºoveanu (Metalul
Constanþa), însã el a avut puþine ºanse de a juca tit-
ular în condiþiile în care Florin Braºoveanu a marcat
15 goluri (este golgeterul fazei grupelor, pe þarã), iar

Dincã 9 goluri din totalul de 37 al echipei, în zece
partide! „Acesta va fi lotul pe care ne vom baza ºi în
urmãtoarea fazã a competiþiei, poate vom mai aduce
2-3 întãriri. În privinþa jucãtorilor de la Academia

Hagi, ei sunt deja monitorizaþi de cãtre FRF, de
aceea nu i-am mai convocat la aceastã selecþionatã,
care îºi propune sã descopere noi talente pentru fot-
balul românesc”, a încheiat Gabriel ªimu.

Echipele clasate pe locurile 1, 2 ºi 3 în fiecare
serie (21 de echipe în total), plus alte trei formaþii de
pe locul 4, cel mai bine clasate din cele 7 serii, s-au
calificat pentru faza a II-a. Aceste 24 de echipe vor fi
repartizate în 6 serii geografice a câte 4 echipe,
care vor juca între ele tur-retur, în perioada 6 martie
- 10 aprilie 2011. Câºtigãtoarele celor ºase serii plus
douã echipe de pe locul 2, cel mai bine clasate, se
vor califica în sferturile de finalã ale competiþiei.

Gabriel TURCU
gabriel.turcu@telegrafonline.ro

Antrenorul Gabriel ªimu sperã ca juniorii sã
meargã cât mai departe în aceastã competiþie

CSV 2004 TOMIS, O
SÃPTÃMÂNÃ ÎN ITALIA

Aflatã pe primul loc în clasamentul Diviziei
A1 la volei feminin ºi calificatã în optimile
de finalã ale Cupei CEV, fazã a competiþiei
în care va înfrunta echipa polonezã Tauron
MKS Dabrowa Gornicza, formaþia CS Volei
2004 Tomis Constanþa va efectua, în
perioada 27 decembrie - 3 ianuarie, un
stagiu de pregãtire în Italia. Jucãtoarele
antrenate de Darko Zakoc ºi Constantin
Alexe vor susþine douã meciuri în compa-
nia echipei Spes Conegliano (antrenor
Dragan Nesic), aflatã pe locul 3 în prima
ligã italianã ºi la care evolueazã Carmen
Þurlea. Partida tur cu polonezele de la
Tauron, din optimile Cupei CEV, va avea
loc joi, 6 ianuarie, de la ora 20.15, în Sala
Sporturilor din Constanþa, iar returul în
Polonia, pe 11, 12 sau 13 ianuarie. Întâl-
nirea de la Constanþa va fi arbitratã de
Petar Harizanov (Bulgaria) ºi Tiran Shaino
(Israel), iar returul, de Nadezda Kozlova
(Rusia) ºi Stefan Bernstrom (Suedia).

PERIOADA DE TRANSFER-
URI ÎN LIGA I

Liga Profesionistã de Fotbal a anunþat, ieri,
cã perioada în care se vor putea face
transferuri în aceastã iarnã în Liga I va fi
cuprinsã între 26 ianuarie ºi 23 februarie
2011. Liga I se va relua pe 25 februarie
2011, cu etapa a 19-a.

PELE, LA U. CLUJ

Fundaºul central francez Steven Robert
Pele a semnat, ieri, un contract pe doi ani
ºi jumãtate cu formaþia Universitatea Cluj,
informeazã site-ul oficial al grupãrii transil-
vãnene. Steven Robert Pele, în vârstã de
29 de ani, a evoluat ultima oarã la formaþia
RC Strasbourg, din liga a treia francezã.
Pele a evoluat ºi în prima ligã francezã, la
Istres, în 27 de partide. În carierã, el a mai
trecut pe la formaþiile Geugnon, Rennes,
Le Mans ºi Guingamp.

MURGAN, OFERTAT DE O
ECHIPÃ DIN LIGA A DOUA
GERMANÃ

Mijlocaºul Mãdãlin Murgan, care ºi-a rezili-
at în aceastã iarnã contractul cu echipa
Pandurii Tg. Jiu, a declarat cã are o ofertã
de la o formaþie din liga a doua din
Germania. „Chiar dacã am jucat mai puþin
în aceastã toamnã, am ceva oferte.
Conform proverbului, orice ºut în fund, este
un pas înainte. Am avut o discuþie cu un
impresar ºi mi-a propus liga a doua din
Germania. ªi din þarã am ceva propuneri”,
a spus Murgan, care regretã plecarea de la
U. Craiova. „Poate cã cea mai mare
greºealã a mea a fost aceea cã m-am
grãbit sã plec de la Universitatea Craiova
în anul retrogradãrii, dar situaþia era incertã
ºi nu ºtiam ce se va întâmpla. Cine ºtie,
poate voi mai apuca sã îmbrac tricoul
ªtiinþei pânã la finalul carierei ºi îmi voi lua
o revanºã”, a afirmat mijlocaºul în vârstã
de 27 de ani.

A MURIT “PAPUCUL
ZBURÃTOR”

Fostul portar al Universitãþii Craiova, Ion
Papuc, supranumit “Papucul zburãtor”, a
decedat, marþi searã, la vârsta de 68 de
ani. Papuc a fost portarul Universitãþii
Craiova în anul promovãrii (1964) ºi a
evoluat în primii ani din prima divizie ai
grupãrii oltene. Portarul a fost poreclit
“Papucul Zburãtor” de celebrul comentator
craiovean Sebastian Domozinã, în anii ‘70.
Fiica lui Ion Papuc este cãsãtoritã cu fostul
component al Craiovei Maxima, Ion
Geolgãu.

VICTORIE PENTRU
BASCHETBALIªTII STELEI

Echipa de baschet masculin Steaua
Bucureºti a învins, marþi searã, pe teren
propriu, cu 87-78 (55-39), formaþia rusã
Lokomotiv Krasnodar, în ultimul meci din
Grupa F a FIBA EuroChallenge. Cei mai
buni marcatori ai steliºtilor au fost Nikolov -
18 puncte, Stãnescu ºi Lucic - câte 16p.
Steaua ratase calificarea în faza urmãtoare
a competiþiei încã înaintea acestui meci.

PILOTUL ROBERT
MUREªAN VA CONCURA ÎN
SUPERBIKE

Pilotul român de motociclism Robert
Mureºan va concura în sezonul 2011 în
Campionatul Mondial de Superbike, catego-
ria Supersport, pentru echipa PTR
România, se aratã într-un comunicat al for-
maþiei Performance Technical Racing.
„România nu a avut pânã acum o echipã
sau un pilot care sã poatã concura alãturi
de sportivii de vârf din cadrul Campionatului
Mondial. Obiectivul nostru este sã schim-
bãm aceastã situaþie. Deschidem PTR
România pentru a oferi servicii de tuning la
cele mai înalte standarde destinate pieþei
locale de motociclism de performanþã. Am
identificat deja un tânãr pilot cu calitãþi
remarcabile care sã se poatã afirma la
Campionatul Mondial, este vorba despre
Robert Mureºan. Pentru noi este foarte
important sã ne extindem în România ºi sã
creºtem un pilot local care sã-ºi înscrie în
palmares reuºite la nivel mondial, lucru
pentru care suntem renumiþi ºi cu care ne
mândrim. Lucrãm cu parteneri ºi companii
din România pentru a dezvolta acest proiect
ºi pentru a ne îndeplini ambiþiosul vis de a
plasa România pe harta internaþionalã a
motociclismului de mare performanþã”, a
declarat Simon Buckmaster, Team Manager
PTR Honda. Mureºan, în vârstã de 19 ani,
a debutat în 2006 în CM de motociclism
vitezã, clasa 125 cc, unde a concurat ºi în
sezoanele 2007 ºi 2008. Robert Mureºan
este fiul preºedintelui Federaþiei Române de
Motociclism, Cristian Mureºan.

MUTU, FERICIT SÃ RÃMÂNÃ
LA FIORENTINA

Oficialii grupãrii AC Fiorentina au negat
contactul cu vreun club pentru cedarea lui
Adrian Mutu, dupã ce în ultimele zile au
apãrut zvonuri conform cãrora atacantul
român este dorit de echipa SSC Napoli,
informeazã violanews.com. „Fiorentina
neagã contactul cu vreun club, din Italia sau
din strãinãtate, pentru cedarea lui Mutu.
Românul este fericit sã rãmânã la
Fiorentina”, a scris sursa citatã. Impresarul
lui Adrian Mutu, Victor Becali, a declarat,
pentru firenzeviola.it, cã nu ºtie nimic
despre interesul lui Napoli pentru atacantul
român. „Ziarele vorbesc mult, cum e normal
în aceastã perioadã, dar nu am avut niciun
contact cu privire la Mutu. Conducãtorii de
la Napoli au numãrul meu, iar eu am fost de
curând acolo, dacã erau interesaþi mi-ar fi
spus. Adrian Mutu nu este în raporturi bune
numai cu Sinisa Mihajlovici, ci cu toþi
oamenii de la Fiorentina”, a spus Becali. În
schimb, cotidianul Corriere dello Sport a
scris cã Napoli a intensificat negocierile
pentru achiziþionarea lui Mutu, încercând
sã-l cedeze la schimb pe fundaºul Fabiano
Santacroce.

CHIVU, ÎNTR-UN SPOT ANTI-
RASISM

Asociaþia Fotbaliºtilor Amatori ºi
Nonamatori (AFAN) va realiza în 2011 un
spot anti-violenþã ºi anti-rasism, în care vor
apãrea jucãtorii Cristian Chivu, Didier
Drogba, Nicolas Anelka, Frank Lampard,
Samuel Eto’o, Javier Zanetti, care au confir-
mat deja participarea. Realizarea clipului
face parte din campania anti-violenþã ºi
anti-rasism pe stadioane, pe care ºi-a pro-
pus AFAN sã o desfãºoare în anul 2011.
Acest spot publicitar va fi difuzat pe toate
stadioanele din România înainte de
începerea meciurilor ºi în pauze. Dacã pen-
tru Chivu finalul de an este unul favorabil,
pentru Ciprian Marica situaþia este cu totul
alta. Atacantul formaþiei VfB Stuttgart s-a
accidentat la antrenamentul de duminicã,
iar controlul medical a relevat cã Marica a
suferit o rupturã muscularã la aductorii
piciorului drept, astfel cã românul nu a putut
evolua, asearã, în partida cu Bayern
Munchen, din optimile Cupei Germaniei.
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