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HANDBAL

A apărut și primul caz de 
coronavirus în sportul din 
România. O handbalistă de la 
Dunărea Brăila este infectată.
Este vorba despre brazilianca 
Tamires Morena Lima, însă 
jucătoarea de 26 de ani a 
contractat infecţia în ţara sa. 
Pivotul Dunării se află acum în 
Rio de Janeiro, orașul ei natal, în 
stare stabilă. Tamires Morena 
Lima este plecată în Brazilia 
din luna martie, însă nu se știe 
când se va întoarce, mai ales 
în aceste condiţii. Cu naţionala 
Braziliei, Tamires Morena Lima 
a fost de două ori campioană la 
Jocurile Pan Americane și o dată 

medaliată cu aur la Jocurile Sud-
Americane. 

FORMULA 1
Pilotul britanic Lewis Hamilton 

(foto), campionul mondial al 
Formulei 1, nu se consideră un fan 
al curselor fără spectatori, dar 
consideră că este o soluţie mai 
bună decât anularea întregului 
sezon, relatează DPA. Hamilton 
vânează în acest sezon un al 
șaptelea titlu mondial, care i-ar 
permite să egaleze recordul 

germanului Michael Schumacher. 
Formula 1 plănuiește startul 

sezonului cu Marele Premiu al 
Austriei din 5 iulie, după ce primele 
zece curse au fost amânate sau 
anulate din cauza pandemiei 
de coronavirus și plănuiește să 
înghesuie cât mai multe curse 

până la finele sezonului, după un 
program care urmează să fie dat 
curând publicităţii.

BOX
Mike Tyson are deja oferte 
pentru a urca în ring după 
ce a anunţat că a reluat 

SPO   TRCe carantină? Cine e bolnav să stea acasă, 
iar cine e sănătos să joace fotbal!

GIGI BECALI, finanțator FCSB

antrenamentele de trei 
săptămâni. Iar un promotor 
celebru din Australia i-a oferit 
deja posibilitatea unui astfel 
de duel - Iron Mike ar urma să 
încrucișeze mănușile cu foști 
rugbiști, precum fostul mare 
jucător de la All Blacks, Sonny 
Bill Williams. Aceștia au devenit 
boxeri după ce s-au retras din 
sportul cu balonul oval. „Chiar 
dacă Mike are 53 de ani, sunt 
mulţi care vor să-l înfrunte. Am 
luat legătura cu unul din agenţii 
lui și i-am spus că-i putem oferi 
un milion de dolari pentru un 
meci,” a declarat promotorul 
Brian Amatruda.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

O frază
cât o știre
 Dan Petrescu a anunţat 
că toate testele de COVID-19 
efectuate la CFR Cluj au ieșit 
negative și ar putea relua 
antrenamentele, dar va avea 
un absent de marcă, deoarece 
Giedrius Arlauskis a plecat în 
Lituania după suspendarea 
Ligii 1 și întâmpină dificultăţi în 
această perioadă să revină în 
România, liniile aeriene din ţara 
natală fiind închise, ca măsură 
de prevenţie a răspândirii 
coronavirusului.
 Cristiano Bergodi, noul 
antrenor al Universităţii Craiova, 
ar putea profita de situaţia 
delicată în care se află Dinamo 
și ar putea lua un jucător din 
lotul „câinilor” începând din 
vară și s-a gândit la italianul 
Mattia Montini (28 de ani) pe 
care îl apreciază și care mai are 
contract cu echipa din „Ștefan 
cel Mare” până în vară, după 
care va deveni liber de contract. 
 Gigi Becali susţine că o 
echipă din Italia, al cărui nume 

nu l-a dezvăluit, ar fi dipusă 
să dea 15 milioane de euro, în 
trei rate cu o primă tranșă de 8 
milioane de euro, pentru Dennis 
Man (foto), cotat pe piaţa de 
transferuri la 5 milioane de euro, 
și a lăsat să se înţeleagă că va 
accepta această ofertă.
 Fostul mijlocaș Iosif Rotariu, 
care a câștigat cinci titluri 
și patru Cupe cu Steaua, 
consideră că eticheta menită 
să transmită un mesaj de forţă, 
clar, concis și accesibil e dată 
de performanţa de la Sevilla și 
de aceea el propune ca noul 
stadion din Ghencea să poarte 
denumirea de „7mai 1986”.

despre fotbal

Ministrul Sportului, 
Ionuț Stroe, a susținut 
o conferință de presă, 
săptămâna trecută, 
în care a explicat în 
ce condiții vor putea 
sportivii să revină la 
antrenamente. Astfel, în 
primă fază, toți sportivii 
vor fi nevoiți să stea 
14 zile în izolare totală, 
după care vor fi testați 
pentru COVID-19. 

După această perioadă, toți 
componenții unei echipe vor in-
tra în cantonament la baza clu-
bului sau la o bază închiriată și 
folosită exclusiv de clubul lor. 
Antrenamentele echipelor se 
vor desfășura în primă fază in-
dividual, iar în ultimă fază se va 
trece la antrenamentul clasic, 
în efectiv complet. Asta dacă 
totul va decurge conform pla-
nului. 

Ministrul Ionuț Stroe a spus 
că pentru moment nu exis-
tă o dată la care să fie reluate 
competițiile, iar cu precizări în 
acest sens va reveni săptămâ-
na viitoare: „Activitatea spor-
tivă va putea începe gradual. 
Epidemia este încă o realita-
te și trebuie să ținem cont de 
evoluția ei. (...)

Sportivii vor sta într-un re-
gim închis și își vor desfășura 
activitatea în condiții controla-
te. Fiecare club care dorește să 
reia antrenamentele trebuie să 
dispună de o bază proprie sau 
în uz exclusiv, pentru cantona-
ment, cu spații de cazare, bu-
cătărie, spații medicale, tere-
nuri de antrenament și even-
tual săli de forță. Baza sporti-
vă are nevoie de personal ad-
ministrativ care să fie izolat ală-
turi de sportivi și antrenori, prin 
rotație, în ture minime de 14 
zile. În interiorul bazelor spor-

tive vor exista reguli clare. 
Condițiile impuse de noi repre-
zintă un prag minimal, sub ca-
re nu se poate coborî”, a spus 
Ionuț Stroe.

Antrenamentele  
se vor desfășura  

în 4 faze
Ulterior, Ionuț Stroe a ex-

plicat concret cum va arăta pe-
rioada următoare pentru spor-
tivi: „Antrenamentele vor putea 
fi reluate gradual, respectând 
patru etape. Faza I este pre-
gătirea preliminară pentru re-
luarea antrenamentelor. Faza a 
II-a înseamnă antrenament in-
dividual, în cantonament. Fa-
za a III-a înseamnă sesiuni 
de antrenament pe grupuri  
mi  ci, în cadrul cantonamentu-

lui. Iar Faza a IV-a înseamnă 
sesiuni de antrenament colec-
tiv. Grupurile de antrenament 
pot interacționa numai la Fa-
za a IV-a, iar până atunci nu se 
vor schimba. 

Pentru ca sportivii, împre-
ună cu antrenorii și medicii,  

să-și reia antrenamentele, tre-
buie să stea 14 zile în izola-
re totală, înainte de cantona-
ment. La ieșirea din izolare, 
aceștia trebuiesc testați pentru  
COVID-19. Doar cei cu rezulta-
tul negativ vor fi admiși în ba-
zele de cantonament.

CONDIȚII STRICTE DE ANTRENAMENT PENTRU FOTBALIȘTII DIN ROMÂNIA

Toți jucătorii vor fi  
testați pentru COVID-19!

Plata acestor teste trebuie asigurată de fiecare club sau 
federaţie sportivă. Sportivii vor fi asistaţi de medici pe perioada 
acestor cantonamente. Pot fi medicii clubului sau medici angajaţi 
strict pentru această perioadă de pandemie. 

Servirea mesei se va face în regim de room service, preferabil 
în ambalaje de unică folosinţă. Deci nu se va face în sistem cantină 
sau restaurant. Se va evita pe cât posibil contactul între personalul 
din servire, personalul din bucătărie și sportivi”, a mai spus Ionuţ 
Stroe.

LPF a anunţat zilele trecute că data de începere a competiţiei 
interne ar fi weekend-ul 13-14 iunie.

Plata testelor, asigurată de cluburi sau federații


