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Ramses Gado se recuperează după accidentare

„Voi reveni mai puternic”
Unul dintre cei mai importanţi fotbalişti care activează
la nivelul Ligii a IV-a se află
în plin proces de recuperare
după accidentarea gravă pe
care a suferit-o la începutul
lunii septembrie. Cu toate că
s-a confruntat cu mai multe
probleme medicale în carieră
şi nu se află tocmai la prima
tinereţe, Ramses Gado nu se
gândeşte să renunţe la cariera de sportiv şi aşteaptă
cu nerăbdare să revină pe
dreptunghiul verde.
În data de 10 septembrie
2016, CS Diosig, actuala echipă a „faraonului”, a avut joc în
deplasare cu Olimpia Salonta.
Chiar în minutul trei Călin Toseschi, fundaşul central de la
gazde, a avut o intrare cu ambele picioare procedeu pe care
„centralul” Răzvan Lădar l-a
considerat regulamentar. Din
nefericire, jucătorul cu numeroase prezenţe pe prima scenă
a fotbalului românesc a suferit
o fractură de peroneu care l-a
scos din competiţie din acel
monent. În prezent fotbalistul se află în plin proces de
recuperare şi este nerăbdător
să revină pe teren. „Perioada
cea mai dificilă a trecut. În cel
mult două luni voi fi apt sută
la sută, astfel că la debutul sezonului de primăvară antrenorul Zoltan Vig va putea conta
pe serviciile mele. Un lucru e
cert, voi reveni mai puternic”,

Căpitanul CS Diosig aşteaptă cu nerăbdare începerea campionatului
a declarat Ramses Gado. Referitor la cele aproximativ 5 luni
cât este obligat să stea departe
de marea lui pasiune, jucătorul
lui CS Diosig are un of. „Situaţia nu mai poate fi schimbată
în ceea ce mă priveşte. Dar
pentru ca astfel de momente să
nu se mai repete îmi doresc ca
cei în drept să modifice regulamentul. În momentul în care
un jucător suferă o accidentare
de o asemenea gravitate, atât
cel care a provocat-o, dar şi
arbitrul care nu sancţionează
în niciun fel o astfel de abatere

Surclasată de campioana
Europei la handbal masculin

Georgică Cîntec şi Andrei
Mihalcea au fost cei mai buni
marcatori ai României, cu
câte patru goluri. Germania
s-a aflat mereu la conducere,
iar la pauză a intrat în avantaj
de 8 goluri. România a avut
probleme să depăşească apărarea masivă a gazdelor, iar
portarul a avut un procentaj
bun al mingilor apărate. Partida a fost urmărită la Krefeld
de peste 7.000 de spectatori.
Selecţionerul Xavier Pascual s-a bazat la acest meci pe
cea mai bună echipă, în mare
parte aceiaşi jucători care au
învins Belarus şi Polonia, în
noiembrie 2016, în preliminariile Campionatului European
din 2018. Germania este campioana europeană en-titre şi
medaliată cu bronz la ultima
ediţie a Jocurilor Olimpice de
la Rio.

S-a retras şi Paula
Ungureanu
Naţionala de handbal feminin, ocupantă a locului 5 la Campionatul European
din Suedia, a fost premiată de unul dintre
sponsorii Federaţiei de specialitate pentru
performanţa realizată. Cu această ocazie,
Paula Ungureanu (36 ani) a anunţat oficial
că se retrage de la echipa naţională, lăsând
loc la naţională mai tinerelor Denisa Dedu şi
Yulia Dumanska.

România nu a contat în faţa Germaniei

Echipa naţională masculină de handbal a României a
pierdut meciul cu reprezentativa Germaniei, scor 21-30
(9-17), într-un meci amical
disputat la Krefeld, Germania.

Încă o pierdere pentru
naţionala feminină de handbal

Au marcat pentru România: Cîntec - 4, Mihalcea - 4,
Grigoraş - 2, Rotaru - 2, Sadoveac - 2, Pavel - 2, Ramba - 1,
Fenici - 1, Şandru - 1, Mocanu
- 1, Ghionea - 1. Au mai evoluat: Iancu, Popescu (portari),
Negru, Lazăr, Csepreghi, Criciotoiu, Cristescu.
Pentru Germania au evoluat: Silvio Heinevetter (Fuchse Berlin), Andreas Wolff
(Kiel) – portari; Uwe Gensheimer (PSG), Finn Lemke
(Magdeburg), Patrick Wiencek (Kiel), Tobias Reicmann
(Kielce), Erik Schmidt (Hannover), Steffen Fath (Fuchse Berlin), Patrick Groetzki
(Rhein Neckar Lowen), Kai
Hafner (Hannover), Jens Schongarth (Goppingen), Philipp Weber (Wetzlar), Rune
Dahmke (Kiel), Julius Kuhn
(Gummersbach), Simon Ernst (Gummersbach), Niclas
Pieczkowski (Leipzig), Jannik
Kohlbacher (Wetzlar), Drux
(Fuchse Berlin).
România va participa la un
turneu amical în perioada 6-8
ianuarie, urmând a întâlni Elveţia, Slovacia şi Brazilia. n

să fie suspendaţi exact pe aceeaşi perioadă căt cel vătămat
este obligat să stea departe de
teren. Când ştii ce te aşteaptă
pentru o asemenea imprudenţă sau neatenţie eşti mult mai
concentrat asupra ceea ce ai
de făcut conform regulamentului”, este de părere fotbalistul lui CS Diosig. „Toată viaţa
mi-a plăcut să joc bărbăteşte,
dar alunecarea cu ambele picioare este o abatere care obligatoriu trebuie sancţionată. De
aceea mi se pare foarte grav că,
în condiţiile în care nu a văzut

în primă instanţă, arbitrul nu a
revenit asupra deciziei cu toate
că am fost luat de ambulanţă
direct de pe teren”, este oful
fostului fotbalist de la Oţelul
Galaţi, care îşi doreşte să tragă
un semnal de alarmă pentru ca
alţii să nu mai păţească la fel.
Returul Ligii a IV-a se va
relua la începutul lunii martie,
atunci când CS Diosig, ocupanta locului al doilea, va primi vizita liderului, Universitatea Oradea, în derby-ul rundei
a 17-a.
n Sorin ILISIE

Decizia portarului echipei CSM Bucureşti
vine la puţin timp după ce Oana Manea, colega
de echipă, a anunţat la rândul ei că turneul
final din Suedia a fost ultimul sub tricoul naţionalei. Practic, numărul jucătoarelor care au
dus greul la prima reprezentativă în ultimi ani
s-a subţiat vizibil. După Jocurile Olimpice de
la Rio s-a retras de la lot şi Aurelia Brădeanu,
handbalista din România cu cele mai multe
turnee finale la activ – 17. În plus, sunt şanse
considerabile ca Valentina Ardean-Elisei (34
de ani) să nu mai revină la lot după o lungă
perioadă de absenţă cauzată de o accidentare.
Paula Ungureanu este una din cele trei
handbaliste din România, alături de Aurelia
Brădeanu şi Valentina Ardean-Elisei, care au
fost prezente la toate marile performanţe ale
României din ultimii 11 ani: argint mondial
la St. Petersburg (2005), bronz european în
Danemarca (2010) şi bronz mondial tot în Danemarca (2015). După anunţul făcut de Paula
Ungureanu, Federaţia Română de Handbal a
publicat un mesaj pe pagina oficială de Facebook prin care a mulţumit portarului pentru toată
contribuţia avută la rezultatele primei reprezentative în ultimii ani. n

Aubameyang, indispensabil
pentru Dortmund
Internaționalul
Pierre
Emerick Aubameyang va lipsi din lotul Borussiei Dortmund în următoarele săptămâni, urmând a participa cu
naționala statului Gabon la
Cupa Africii pe Națiuni, fapt
ce îl nemulțumește pe antrenorul Thomas Tuchel, care
avea mare nevoie de golgheterul său.
Antrenorul Thomas Tuchel
este convins că jocul Borussiei Dortmund va suferi foarte
mult, odată cu plecarea atacantului la Cupa Africii pe
Națiuni. Golgheterul Borussiei
Dortmund va lipsi la reluarea
campionatului, când elevii lui
Tuchel vor întâlni, pe 21 ianuarie, pe Werder Bremen.
Mai mult, Aubameyang va
rata și meciul cu Mainz, care
se va disputa o săptămână mai
târziu și ar putea absenta și
la partida cu RB Leipzig, din
4 februarie, dacă naționala
Gabonului va atinge faza sferturilor de finală la Cupa Africii.

Marius Copil,
sfertfinalist la Bangkok

„Nu ne putem atinge obiectivele fără Aubameyang. El
face diferența în fiecare partidă, își ajută coechipierii și toți
cei care joacă lângă el, știu că
poate avea oricând un moment
de sclipire”, a declarat Thomas
Tuchel jurnaliștilor germani.
Atacantul în vârstă de 27
ani a marcat de 16 ori în cele
15 meciuri în care a evoluat în
Bundesliga pentru Borussia
Dortmund, în acest sezon. Elevii lui Thomas Tuchel ocupă
locul șase în clasament, cu 27
de puncte, la 12 distanță de liderul Bayern Munchen. n

Tenismenul român cel mai bine clasat în
circuitul profesionist, Marius Copil (locul
132 în clasamentul mondial) a câştigat, ieri
meciul cu cehul Zdenek Kolar (locul 244
ATP), scor 6-4, 6-1, în optimile de finală ale
turneului challenger de la Bangkok, Thailanda, disputat pe suprafaţă dură.

Copil (26 de ani) a fost cotat cu a treia şansă
la câştigarea turneului din Thailanda. Pentru
accederea în sferturile de finală, arădeanul şi-a
asigurat 15 puncte ATP şi un cec în valoare de
1.460 de dolari. În sferturi la Bangkok, Marius
Copil va juca împotriva germanului Maximilian Marterer (21 de ani, locul 176 ATP).
Marterer preferă suprafeţele de zgură şi este
jucător de mâna stângă. Turneul challenger de
la Bangkok oferă 80 de puncte ATP câştigătorului şi este dotat cu premii totale de 50.000 de
dolari. n

