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Obreja, convins cã va face AIBA K.O.

“Sunt preºedintele Federaþiei Române de
Box ºi voi fi ºi dupã ce se va încheia ºi procesul de la TAS. Deocamdatã, am câºtigat
douã bãtãlii la TAS”, a declarat Rudel
Obreja dupã “mascarada” de Adunare
Generalã a FR de Box, dupã cum singur a
caracterizat-o, care l-a demis din funcþie,
fãrã a-i da dreptul sã ia cuvântul. Încrezãtor
cã Tribunalul de Arbitraj Sportiv îi va da
dreptate, Obreja aºteaptã liniºtit ºi
Adunarea Generalã a Federaþiei convocatã
regulamentar de el însuºi pentru data de 28
octombrie. Pânã atunci, situaþia FRB
rãmâne complicatã, dupã ce Congresul
Asociaþiei Internaþionale de Box Amator
(AIBA) reunit în Azerbaidjan a votat în
unanimitate excluderea Federaþiei Române
de Box din familia mondialã a sportului cu
mãnuºi. AIBA notificase, la 9 august, FR
Box cã va fi dezafiliatã dacã Obreja -intrat
în conflict cu oficialii dupã ce a dezvãluit
unele matrapazlâcuri la JO de la Beijing- nu
renunþã la funcþie pânã la 31 august. AIBA
a pus în aplicare excluderea forului român
în data de 6 septembrie. În urma deciziei,
pugiliºtii ºi antrenorii români vor participa
la competiþiile de calificare la Jocurile
Olimpice, printre care ºi la Campionatele
Mondiale de la Baku, sub steagul
AIBA.”Mã gândesc sã plec din fruntea federaþiei dupã ce câºtig. Dacã vor reveni la
sentimente mai bune, poate mã voi rãzgândi”, a comentat Obreja, bucuros cã BBC a
dezvãluit recent într-o anchetã numeroase
nereguli la vârful AIBA, multe dintre acestea fiind semnalate de el însuºi.

La tenis, ne batem cu “adversarii din Schengen”
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Ruxandra Dragomir, preºedintele Federaþiei Române de
Tenis, sperã în revenirea echipei noastre de Cupa Davis
în Grupa Mondialã.’’Sper ca echipa României sã
reuºeascã sã se califice pentru baraj. Federaþia Româna
de Tenis va face toate eforturile pentru a pune la dispoziþia jucãtorilor cele mai bune condiþii de pregãtire ºi
organizare’’, a declarat Ruxandra Dragomir. În urma
tragerii la sorþi care a avut loc la Bangkok (Thailanda),
echipa de Cupa Davis a României va juca împotriva
învingãtoarei din întâlnirea dintre Finlanda ºi Olanda în
Grupa I Euro-Africanã. Meciul þãrii noastre este programat în perioada 6-8 aprilie 2012. În cazul în care Olanda
câºtigã, meciul dintre România ºi Olanda se va juca în
deplasare. În situaþia în care câºtigã Finlanda, întâlnirea
va avea loc în România. Întâmplarea face ca exact Olanda
ºi Finlanda sã fie þãrile care s-au opus aderãrii noastre la
Spaþiul Schengen, deci avem un bun prilej
de…rãzbunare, pe teren sportiv. Echipa care va câºtiga
acest al doilea tur se va califica pentru barajul de
accedere în Grupa Mondialã 2013. Tricolorii au pierdut
anterior umilitor barajul cu Cehia de menþinere în Grupa
Mondialã, nereuºind nici mãcar punctul de onoare!

