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HANDBAL

La 15 ani de la primul turneu 
organizat de Sport Arena 
Streetball, cea mai populară 
competiție de baschet 3×3 din 
România a organizat în premieră 
o competiție online.

Primul eveniment a fost 
unul demonstrativ, la care au 
participat liderul echipei NY 
Harlem, Dominique “Disco 
Domo” Jones, Dylan Van Eyck, 
tânărul star al naționalei Olandei, 
Alexandru Coconea, component 
al naționalei U23 a României 
care anul trecut învingea 
Statele Unite la FIBA 3×3 U23 
World Cup și Sonia Vilcinschi, 
multiplă campioană la turneele 

Sport Arena Streetball care, 
de asemenea, a reprezentat 
România în circuitul Women 
Series și la World Urban Games.

CANOTAJ
Șefa Federației Române 

de Canotaj, Elisabeta Lipă, a 
declarat că sportivii „au ajuns 
la saturație” din cauza izolării 
impuse și că se gândește ca 
după 15 mai, când se vor fi 
relaxat restricțiile impuse de 
autorități, să ducă loturile 

naționale în cantonamentul de 
la Snagov. Lipă a mai afirmat 
că unii dintre sportivi au clacat 
psihic, fiind influențați de știrile 
conform cărora criza provocată 
de pandemia de coronavirus va 
dura mai mulți ani.

Niciunul dintre loturile 

naționale și olimpice ale 
României nu au mai efectuat 
pregătiri centralizate de la 
jumătatea lunii martie.

BOX
Nicaragua a raportat doar 14 

cazuri de COVID-19 și 3 decese, 

SPO   TRSă nu vă surprindă dacă voi candida  
la următoarele alegeri LPF. M-am născut lider!

ANAMARIA PRODAN, agent FIFA

până pe 3 mai, iar sportul continuă 
în țara din America Centrală. Dacă 
fotbalul se joacă fără spectatori, 
în capitala Managua a avut loc o 
gală de box deschisă publicului.

Pe 25 aprilie, s-a desfășurat 
un eveniment care a însumat opt 
partide de box, în ciuda pandemiei 
și a recomandărilor Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS).

800 de oameni au fost prezenți 
la gală. Spectatorii au păstrat 
distanță de cel puțin 1,5 metri între 
ei, în plus au fost verificați atent 
la intrare. Li s-a măsurat tempe-
ratura fiecăruia și au fost dați cu 
dezinfectant. Mulți dintre ei au 
avut măști și mănuși.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

O frază
cât o știre
 Dan Petrescu, antrenorul 
campioanei CFR Cluj, le lansează 
șefilor fotbalului românesc o 
propunere inedită și anume să 
se poată efectua 5 schimbări în 
meciurile oficiale și e de părere 
că și banca de rezerve ar trebui 
să conțină mai mulți jucători, 
pentru a evita unele accidentări 
și pentru a-i proteja pe sportivi 
după perioada de inactivitate. 
 Ministrul Tineretului și 
Sportului, Ionuț Stroe, a anunțat, 
că FCSB va putea juca în 
Ghencea, după ce noul stadion 
Steaua va fi gata, și a dezvăluit 
și faptul că arena va intra în 
posesia Ministerului Apărării, iar 
reprezentanții acestuia nu-l vor 
putea opri pe finanțatorul FCSB 
să își ducă echipa în Ghencea, 
oricine putând juca acolo, având 
în vedere că este construit cu 
bani publici.
 Valentin Mihăilă (foto), 
atacantul echipei Universitatea 

Craiova, se află în vizorul lui 
Cagliari, echipa antrenată de 
Walter Zenga, tehnician care 
cunoaște foarte bine fotbalul 
românesc, iar italienii ar plăti 4 
milioane de euro pentru Mihăilă, 
care este cotat deja la 1,5 
milioane de euro de către site-ul 
Transfermarkt.
 Bogdan Planic are șanse 
mici să continue la FCSB după 
reluarea campionatului, din cauza 
neînțelegerilor cu patronul Gigi 
Becali, apărute după ce fundașul 
sârb a refuzat renegocierea 
salariului, astfel că sârbul se 
va despărți, cel mai probabil, 
de echipa „roș-albastră” în 
următoarea perioadă, după ce 
Gigi Becali l-a trimis în șomaj 
tehnic, în urma refuzului lui de a 
accepta înjumătățirea salariului 
până în luna septembrie.

despre fotbal

Una dintre problemele 
care frământă 
federațiile de fotbal 
din Europa și, implicit, 
cluburile și jucătorii 
este aceea că meciurile 
de fotbal au fost 
suspendate din 
cauza pandemiei de 
COVID-19. În acest sens, 
se caută soluții pentru a 
fi reluate campionatele. 
În această situație se 
află și țara noastră.

În ultima vreme au fost ve-
hiculate o serie de date calen-
daristice privind momentul în 
care se va relua campionatul Li-
gii I, dar se pare că nimic nu 
este bătut în cuie. Într-o emisi-
une a canalului Digi Sport, mi-
nistrul Tineretului și Sportului a 
anunțat când vom putea avea 
din nou fotbal în țara noastră. 
Astfel, Ionuț Stroe a lăsat de 
înțeles că Liga 1 se va putea re-
lua după 15 iunie.

„Fotbalul, în România, s-ar 
putea relua între 15 și finalul lu-
nii iunie”, a fost concluzia lui Ilie 
Dumitrescu, după dialogul cu 
Ministrul Sportului, Ionuț Stroe, 
lucru confirmat și de acesta, ca-
re a anunțat, totodată, și măsu-
rile care vor trebui luate pentru 
a putea avea din nou fotbal.

Toate echipele  
vor fi testate

Stroe susține că toate echi-
pele vor fi testate înainte de a 
intra în cantonament, iar jucă-
torii nu vor putea părăsi bazele 
de pregătire până la finalul can-
tonamentelor. De asemenea, 
Ministrul Sportului a anunțat ca 
dată de reluare a pregătirilor 15 
mai, după ce ar expira starea 
de urgență din România. 

„Trebuie să ne asigurăm 
că toți participanții la pregă-
tire vor fi testați. Atât înain-

te de reluarea antrenamente-
lor, cât și la final. Va fi un re-
gim destul de strict în modul 
în care vor servi masa, în mo-
dul în care vor fi folosite ves-
tiarele, cum se vor desfășura 
antrenamentele. Din discuțiile 
avute cu FRF și LPF am înțeles 
că patru săptămâni sunt sufi-
ciente pentru pregătirea echi-
pelor din Liga 1. Cred că pu-
tem lua data de 15 mai ca un 
reper pentru ieșirea din sta-
rea de urgență, dar trebuie să 
înțelegem că sănătatea publică 
este mai importantă decât ori-

ce”, a declarat Ionuț Stroe la 
Digi Sport Special.

La minister se 
lucrează la un plan 

privind reluarea 
competiiților 

sportive
Ministrul Sportului a dezvă-

luit și faptul că în această peri-
oadă se lucrează la un plan pri-
vind reluarea competițiilor spor-
tive. Concluziile vor fi prezentate 
cluburilor, în cel mai scurt timp. 

„În Italia și Spania se fac 
pași, vom anunța și noi public 
în următoarea perioadă măsu-
rile care preced această perioa-
dă, condițiile de antrenament, 
condițiile de utilizare a vestiarelor.

Evoluțiile acestei pandemii 
diferă de la o țară la altă, siste-
mul medical german este mult 
mai bine pus la punct decât ce 
este la noi”, a mai spus Ionuț 
Stroe. 

LPF anunțase săptămâna 
trecută că data de începere a 
competiției interne ar putea fi 
weekend-ul 13-14 iunie.

Când vom avea din nou 
fotbal, în România?

Obligativitatea testării fotbaliștilor 
din România pentru COVID-19 aduce 
probleme pentru mai multe cluburi, 
iar Florin Prunea solicită Federației 
Române de Fotbal să sprijine 
financiar echipele care nu au această 
posibilitate. El spune că Federația ar 
trebui să se folosească de fondurile 
primite de UEFA, destinate special 
pentru ajutorarea cluburilor afectate 

de pandemia de coronavirus.
„S-au primit foarte multe milioane 

de euro de la UEFA, strict pentru 
COVID-19, pentru a ajuta cluburile. 
Este momentul ca Federația să 
facă ceva. În momentul de față, 
până acum, nu mișcă nimic, absolut 
nimic, cluburile sunt lăsate singure”, 
a declarat Prunea, la Digi Sport 
Special.

PRUNEA SUSȚINE CĂ NU TOATE CLUBURILE POT SĂ-ȘI TESTEZE JUCĂTORII


