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Data limită de înscriere expiră astăzi

20 de echipe vor în Liga a II-a
Cu toate că termenul pentru înscrierea în Liga a II-a
expiră în această noapte, cele
20 de formaţii, despre care
anticipam că o vor face, au
depus deja cererea de participare. Există un singur semn
de întrebare, cel referitor la
capacitatea Forestei Suceava
de a găsi surse de ﬁnanţare,
în acest moment clubul moldovean având o datorie de
aproximativ 200.000 de euro,
pe care dacă nu o achită nu
va putea accesa fondurile
puse la dispoziţie de către
primărie.
Dintre echipele cu drept de
participare doar FC Braşov nu
s-a înscris în noua ediţie de
campionat, clubul de sub Tâmpa urmând să se desﬁinţeze în
următoarea perioadă. Locul
galben-negrilor va ﬁ luat probabil de către Metalul Reşiţa,
echipa patronată de Cătălin
Rufă, cu toate că a retrogradat pe plan sportiv, urmând a
beneﬁcia încă o dată de problemele ﬁnanciare din fotbalul românesc. „Sunt 19 echipe
înscrise, dintre cele cu drept
de participare în noul sezon.
Nu s-a înscris FC Braşov. A
20-a este cererea pe procedură a Metalului Reşiţa şi se va
lua în calcul în situaţia în care
rămân locuri vacante”, a spus
Auraş Braşoveanu, membru
reprezentant al cluburilor din
eşalonul secund în Comitetul
Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, pentru Liga2.
ro. Astfel, cele 19 cluburi care
au drept oﬁcial să participe
în noul sezon al Ligii a II-a
şi care au depus cerere sunt:

Luceafărul Oradea şi-a propus să atace promovarea în noul sezon
Pandurii Târgu Jiu, ASA Târgu Mureş, UTA, CS Mioveni,
Chindia Târgovişte, Dunărea
Călăraşi, CS Afumaţi, Olimpia Satu Mare, Luceafărul
Oradea, Dacia Unirea Brăila,
Foresta Suceava, CS Baloteşti,
Academica Clinceni, ASU Poli
Timişoara, Ştiinţa Miroslava,
Metaloglobus Bucureşti, SCM
Piteşti, Ripensia Timişoara şi
AFC Hermannstadt.

Foresta Suceava, mari
semne de întrebare

Dacă locul lui FC Braşov
va ﬁ luat, din câte se pare, de
către Metalul Reşiţa, problemele grave din punct de vedere
ﬁnaciar cu care se confruntă
Foresta Suceava dau bătăi de
cap oamenilor din federaţie
care se ocupă cu organizarea
eşalonului secund. Preşedin-

Albanezii merg tot pe mâna italienilor

Christian Panucci, noul
selecţioner al Albaniei
Fostul fundaş italian
Christian Panucci a fost numit selecţioner al Albaniei,
venind în locul conaţionalului său, Gianni De Biasi,
care a caliﬁcat echipa naţională la Campionatul European din 2016.

În vârstă de 44 de ani, Panucci a mai lucrat pentru naţionala Rusiei, între 2012 şi
2014, perioadă în care a fost
antrenor secund în staff-ul
lui Fabio Capello. În scurta
sa carieră de antrenor, a mai
pregătit AS Livorno şi Ternana Calcio, în ligile inferioare
din Italia. Ca jucător, Christian Panucci a evoluat pentru
AC Milan, Real Madrid, Inter
Milano, Chelsea Londra, AS
Monaco, AS Roma şi Parma.
În 2010 s-a retras din activitate şi a ales să înceapă o nouă
carieră, ca antrenor. Panucci
a fost pe teren în 2008, când
CFR Cluj s-a impus pe Olimpico în faţa Romei, scor 2-1,
în grupele Ligii Campionilor.
Christian Panucci a deschis
scorul în meciul respectiv, dar
Culio a răsturnat soarta partidei cu o dublă.

tele moldovenilor a declarat
pentru un ziar local că a depus
cererea de participare pentru
că aceasta nu costă nimic, cu
toate că este conştient că şansele să găsească în câteva zile
un investitor care să achite
cei 190.000 de euro către Fisc
sunt inﬁme. În acest moment,
echipa suceveană nu are niciun
jucător legitimat, nu s-a reunit,
dar îşi doreşte să joace în Liga
a II-a. Doar 5 zile mai are la
dispoziţie preşedintele Andrei
Ciutac pentru a găsi un investitor care să achite datoriile
şi astfel să aibă posibilitatea
să acceseze fondurile puse la
dispoziţie de către autorităţile locale. În aceste condiţii,
reprezentanţii federaţiei sunt
convinşi că cei de la Foresta nu
vor insista cu un demers care
nu va avea nicio ﬁnalitate, ci
doar va da peste cap progra-

marea noului campionat, care
se va face marţi, 25 iulie. Existau nişte semne de întrebare şi
în ceea ce priveşte participarea
echipei Pandurii Târgu Jiu,
dar acestea s-au risipit odată
cu numirea lui Mihai Teja în
funcţia de antrenor principal.
Tehnicianul nu ar ﬁ semnat cu
o echipă care nu are o anumită stabilitate ﬁnanciară. De
menţionat că Foresta Suceava
are procese din cauza datoriilor inclusiv cu Marius Matei,
atacantul „luceferilor”, dar şi
cu Cristian Popovici, fostul
antrenor. În cazul unor soluţionări nefavorabile, cei de la
Foresta vor suporta alte penalizări ﬁnanciare, dar şi scăderi
de puncte. Noul campionat va
debuta la data de 5 august cu
uşoare modiﬁcări în funcţie de
televizări.
 Sorin ILISIE

Miriuţă, antrenor
la Chiajna

Tătăruşanu, prea
scump pentru Nantes?
Oﬁcializarea transferului lui Ciprian Tătăruşanu întârzie, însă este doar o chestiune
de zile. Cel puţin aşa susţin jurnaliştii de
la France Football, care notează că “fără
îndoială românul va ﬁ următorul portar al
lui Ranieri la Nantes”.

Conform sursei citate, tehnicianul italian
care a cucerit titlul cu Leicester în Premier
League a insistat în discuţiile cu oamenii din
conducerea clubului pentru aducerea lui Tătăruşanu. Ranieri se pare că a reuşit în cele din
urmă să-l convingă pe preşedintele lui Nantes,
polonezul Waldemar Kita, că transferul lui
Tătăruşanu este cea mai bună soluţie. Recent,
Kita a declarat pentru presa franceză că nu ar
ﬁ dispus să plătească pentru achiziţia goalkeeperului român: “5 milioane de euro pentru
Tătăruşanu? Este prea mult. Având în vedere
vârsta lui, e prea scump”.
Tătăruşanu, în vârstă de 31 de ani, se aﬂă la
Fiorentina din 2014. Portarul titular al echipei
naţionale a venit la gruparea ,,viola” din postura de jucător liber de contract după despărţirea
de Steaua.
Cu o cotă de piaţă de 4 milioane de euro,
Tătăruşanu a evoluat în 95 de meciuri pentru
Fiorentina. 

Conte şi-a prelungit
contractul cu Chelsea
Antrenorul italian, în vârstă de 47 de ani,
a decis să-şi prelungească înţelegerea scadentă în 2019, pentru încă două sezoane.
„Sunt foarte bucuros că am semnat un nou
contract cu Chelsea. Am muncit foarte mult în
primul an pentru a obţine titlul. Acum va trebui să muncim mai mult pentru a păstra ceea
ce am câştigat”, a declarat Antonio Conte.
Şi salariul antrenorului va creşte: de la cinci
milioane de lire sterline la 9,5 milioane de
lire sterline pe an. Antonio Conte a preluat-o
pe Chelsea în vara anului 2016. Sub comanda
antrenorului italian, gruparea de pe Stamford
Bridge a câştigat titlul în Premier League încă
din primul sezon. De-a lungul carierei, Conte
a mai antrenat echipele AC Siena, US Arezzo,
AS Bari, Atalanta Bergamo, Juventus Torino şi
echipa naţională de fotbal a Italiei. 

Juventus şi-a luat
portar de la Arsenal
Clubul italian a anunţat pe site-ul oﬁcial că l-a transferat pe portarul polonez
Wojciech Szczesny de la Arsenal. Conform
Gazzetta dello Sport, valoarea transferului
este de 12 milioane de euro, plus bonusuri de
performanţă de alte trei milioane.

Tehnicianul în vârstă de 48
de ani îl va înlocui pe banca
Concordiei Chiajna pe Dan
Alexa, care şi-a reziliat contractul după prima etapă a
noului sezon.
Ultima dată pe banca formației CFR Cluj, tehnicianul de
49 de ani a acceptat provocarea
de a ajuta Concordia Chiajna

să aibă un sezon lipsit de griji. Miriuță va avea un salariu
lunar de 7.000 de euro, iar în
cazul în care va reuși caliﬁcarea în play-off, va primi și un
bonus de 40.000 de euro. Vasile Miruţă a mai antrenat echipele Energie Cottbus (Germania), Ceahlăul Piatra Neamţ,
FC ETO Gyor (Ungaria), ASA
Târgu Mureş. 

Internaţionalul polonez, care a evoluat în
ultimele două sezoane sub formă de împrumut
la AS Roma, a semnat un contract pe patru ani
cu Juventus, după ce a trecut marţi vizita medicală. Portarul în vârstă de 27 de ani va purta
tricoul cu numărul 23. „Sunt încântat că am
ajuns la Juventus. Nu am ezitat nici măcar un
moment când am aﬂat despre această oportunitate. Am vorbit cu Gigi Buffon, o adevărată
legendă a jocului. Sunt pregătit pentru această
provocare. Juventus reprezintă alegerea ideală
pentru cariera mea. Am 27 de ani şi vreau să
am succes, iar la acest club există mentalitatea
potrivită pentru a reuşi”, a declarat Szczesny,
într-o conferinţă de presă. Wojciech Szczesny
a fost transferat de Arsenal, la vârsta de 16
ani, de la Legia Varşovia. În total, el a apărat
în 181 de meciuri pentru formaţia londoneză,
în ultimii doi ani strângând 81 de partide la
AS Roma. Szczesny este portarul titular al
naţionalei Poloniei, reprezentativă la care a fost
selecţionat de 29 de ori. 

