SPORT
În 16-imile Ligii Europa

Steaua şi CFR Cluj, mai tari
ca Ajax şi Inter Milano?

„Suntem pregătiţi pentru Ajax”,
a declarat antrenorul Laurenţiu Re
ghecampf, la finalul seriei de amicale
disputate de elevii săi în stagiul de pregătire
din Antalya. Steaua Bucureşti va întâlni
echipa olandeză în 16-imile Ligii Europa
la fotbal, mai întâi în deplasare, pe 14
februarie, iar apoi acasă, pe 21 februarie.

A

jax este una dintre cele mai în
formă echipe ale momentului pe
continent. Ea a evoluat în Liga
Campionilor, unde s-a clasat pe locul 3 în

grupa D, după Borussia Dortmund şi Real
Madrid, dar înaintea formaţiei Manchester
City, ajungând astfel în Liga Europa. Mircea
Lucescu e convins că Steaua se poate califica
în dauna lui Ajax şi explică de ce rezultatele
modeste din amicale (5 înfrângeri şi un egal în
10 meciuri) n-ar trebui să îngrijoreze.“Nu m-au
surprins rezultatele din amicale deloc, până
la urmă important e să duci echipa la primul
meci de Europa League în condiţii de siguranţă,
de încredere şi la un potenţial fizic care să le
permită să joace 90 de minute şi să câştige. Nu
va fi uşor, dar eu consider că Steaua e mai bună

ca Ajax”, a spus Lucescu senior la Dolce Sport.
Cum ar arăta Steaua cu Ajax: Tătăruşanu - Rîpă,
Chiricheş, Gardoş, Latovlevici - Bourceanu,
Pintilii - Ad. Popa, Rusescu, Chipciu – Tatu.
Cristi Tănase este suspendat pentru prima
manşă a dublei cu Ajax. Cealaltă reprezentantă
a României în primăvara europeană,
campioana CFR Cluj, are o misiune şi
mai grea: ardelenii vor juca împotriva lui
Internazionale Milano, la care este legitimat
Cristian Chivu. Turul va fi disputat de
clujeni în deplasare, pe 14 februarie, returul
urmând să aibă loc în România, pe 21
februarie. La cererea antrenorului Paulo
Sergio, CFR Cluj a disputat în Spania două
amicale cu porţile ferecate (3-0 în faţa
brazilienilor de la Atletico Paranaense, după
1-0 cu Rubin Kazan), pentru ca nimeni
să nu afle informaţii despre tactica de joc,
echipa folosită şi evoluţia jucătorilor, astfel
încât cei de la Inter Milano să nu ştie ce-i
aşteaptă. Portughezul a surprins şi când i-a
scos din lotul anunţat la UEFA pe doi dintre
jucătorii marcanţi din Gruia: Ciprian Deac şi
Weldon. Cum arată lotul pe care se va baza
CFR Cluj în dubla cu Inter Milano: Portari:
Felgueiras, Mincă, Stăncioiu; Fundaşi: Ivo
Pinto, Sepsi, Maftei, Piccolo, Cadu, Rada,
Camora; Mijlocaşi: Mureșan, Valente, Hora,
Godemeche, Celestino, Rui Pedro; Atacanţi:
Kapetanos, Maah, Bjelanovic.
Elena Opran

Alin Petrache, reales în fruntea rugby-ului românesc
Adunarea Generală a Federaţiei Române de Rugby l-a reales
pe fostul internaţional Alin Petrache în funcţia de preşedinte, cu
unanimitate de voturi, fiind prezenţi 79 din cei 83 de membri cu
drept de opţiune.

P

etrache a fost de altfel şi singurul candidat pentru postul de
preşedinte.”Sunt patru ani de când m-ați investit ca președinte
al acestei federații. Patru ani care au trecut repede și în care am
consumat multă energie pentru a ridica nivelul rugby-ului românesc.
De multe ori am reușit să generez un anumit progres, în alte situații am
asigurat stabilitatea, dar sunt câteva sectoare în care regresul este destul de
vizibil. Valorile pe care le împărtășim, deși pot părea anacronice în aceste
timpuri, trebuie să devină sloganul fiecărui club din Romania”, a declarat
Alin Petrache, înainte de a fi reales. Pompilie Borş, George Boroi, fiecare
obţinând câte 72 de voturi, şi Călin Matei - 58 de voturi au fost aleşi în
funcţia de vicepreşedinţi, iar ca membri cele mai multe voturi le-au primit
Dan Dinu, Elena Frîncu, Cornel Negruţ şi Sorin Mihai Popa.
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