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TENIS
Novak Djokovic a uimit pe 

toată lumea după ce a mărturisit 
că ţine o dietă cruntă. Liderul 
clasamentului mondial a mărturisit 
că stă nemâncat 16 ore pe zi și 
surprinzător este că o face de 
18 luni. Sârbul a făcut această 
dezvăluire într-o emisiune făcută 
LIVE pe reţelele de socializare de 
medicul Dragan Ivanov, specialist 
în medicină internă. Jucătorul 
de 32 de ani susţine că motivul 
este acela de a curăţa și purifica 
organismul. 

„Faptul că am stat câte 16 ore 
pe zi fără să mânânc a contribuit 
la îmbunătăţirea sistemului meu 
digestiv. Dorm mai bine și am 

mai multă energie de-a lungul 
zilei”, a spus Djokovic, citat de 
Tennisworld.

ATLETISM
Elena Pagu (foto), multiplă 

campioană europeană și 
mondială în proba de marș 
pentru seniori, nu renunţă la 
sportul care i-a adus atâtea 
satisfacţii în ultimii 37 de 
ani. Acum, la 94 de ani, se 
pregătește pentru Mondialul 
de atletism din 2021! Pentru că 

anul acesta nu știe daca va mai 
participa la vreun concurs din 
cauza pandemiei de coronavirus, 
Elena și-a făcut planuri pentru 
2021. Nu va rata Campionatul 
Mondial de Marș din Portugalia!

Sportiva este multiplă 

campioană europeană și 
mondială în proba de marș 
pentru seniori și la viteză la 60 
și 100 m și a pierdut numărul 
medaliilor câștigate în ultimii 37 
de ani, atunci când s-a apucat  
de sportul de performanţă.

SPO   TRE o partidă de sex prea protejată. E o comparaţie 
deplasată, dar am scăpat-o, nu mai am ce să fac!

ADRIAN PORUMBOIU, fost finanțator FC Vaslui (referitor la Bundesliga)

FORMULA 1

Conform presei de specialitate, 
spaniolul Carlos Sainz Jr este foarte 
aproape a semna cu Ferrari, unde îl 
va înlocui din sezonul viitor pe cva-
druplul campion mondial german 
Sebastian Vettel, care a anunţat că 
se va despărţi de gruparea de la 
Maranello la finalul acestui an. Sainz 
urmează să facă pereche la Ferrari 
cu pilotul monegasc Charles Le-
clerc, ale cărui prestaţii foarte bune 
din sezonul trecut i-au periclitat sta-
tutul lui Vettel, a cărui plecare a fost 
precipitată de neacceptarea unui 
nou contract cu un salariu diminuat, 
propus de italieni.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

O frază
cât o știre
 Fotbalul din Liga 1 se va relua, 
cel mai probabil, de la 13 iunie 
iar echipele au intrat deja în 
cantonament, dar la FCSB sunt 
câţiva jucători care nu numai că 
nu se află cu echipa în pregătire, 
dar au și primit interzis de a 
mai intra în baza de la Berceni, 
printre aceștia aflându-se și 
Cristian Bălgrădean, care a 
devenit persona non grata la 
FCSB după ce a ales să semneze 
cu CFR Cluj, la sfârșitul lui 
februarie 2020.
 Dinamo traversează una 
dintre cele mai delicate perioade 
din ultimii ani, cel puţin din punct 
de vedere financiar și, deși 
suporterii au achitat datoriile 
pentru obţinerea licenţei, a 
apărut o nouă problemă gravă 
potrivit celor de la „Peluza Cătălin 
Hîldan”, care au anunţat, pe 
pagina de Facebook, că Dinamo 
poate pierde baza de la Săftica, 
dacă o datorie către ANAF, în 
valoare de 1.100.000 de lei, nu va 
fi achitată.
 După FCSB, care a anunţat, 
prin vocea patronului Gigi Becali, 
că este interesată de un transfer 
al lui Andrei Chindriș (foto), 
Valeriu Iftime a dezvăluit, în direct 

la Digi Sport, că a primit o ofertă 
de la un club din La Liga, care 
era dispus să plătească 200.000 
de euro pentru un împrumut al 
fundașului central și 1.000.000 
de euro în cazul unui transfer 
definitiv.
 Dumitru Dragomir, fostul șef 
al Ligii Profesioniste de Fotbal, 
a dezvăluit că Victor Piţurcă 
urma să fie numit antrenor 
principal la Dinamo dacă Viorel 
Cataramă prelua acţiunile de la 
Ionuţ Negoiţă, situaţie în care în 
conducerea clubului ar fi revenit 
Cristi Borcea, Gigi Neţoiu și 
Nicolae Badea.

despre fotbal

UN FOTBALIST DIN LIGA I, INFECTAT CU NOUL CORONAVIRUS?

Ricardinho de la FC Voluntari, 
suspect de COVID-19!

Pentru cel de-al doilea 
test, cel considerat mai impor-
tant, nu a venit încă rezultatul 
și nu ar fi exclus ca acesta să 
fie negativ, iar jucătorul să pri-
mească acceptul să se antre-
neze. Oricum, cei de la Volun-
tari vor efectua un nou set de 
teste pentru Ricardinho în zi-
lele următoare. „Joi și vineri, 
pe grupe, jucătorii au fost tes-
taţi în două moduri. Un test de 
sânge și un test din acela cu 
beţigașul cu care se iau mos-
tre din nas. La unul dintre ele, 
lui Ricardinho i-au ieșit proble-
me cu anticorpii. Ar fi mai slă-
bit. Din ce am înţeles, asta nu 
înseamnă că are COVID. Ve-
dem care va fi rezultatul ce-
lui de-al doilea test”, a poves-

tit pentru Digi Sport unul din-
tre oficialii de la clubul din Vo-
luntari. 

Portughezul, 14 zile 
în carantină

FC Voluntari a reacţionat 
după ce în spaţiul public a 

apărut informaţia că Ricar-
dinho (26 de ani) a fost de-
pistat pozitiv cu coronavi-
rus. Potrivit ofiţerului de pre-
să al clubului ilfovean, Radu 
Oprișan, fundașul portughez 
se află în carantină în canto-
namentul echipei, pentru 14 
zile. „Ricardinho a fost în Por-
tugalia și s-a întors. Conform 
protocolului, el rămâne 14 zi-
le în carantină. Toţi jucătorii 
noștri au efectuat testele pen-
tru COVID-19 în urmă cu do-
uă zile, dar rezultatele 
nu au venit încă. 

E o tâmpenie că ar fi infectat”, 
a spus Oprișan, în exclusivita-
te pentru digisport.ro.

Jucătorii de la 
Voluntari au intrat 

în cantonament, luni
În aceste condiţii, pentru 

ca jucătorii să nu interacţioneze 
niciun pic, conducerea tehnică 
a luat decizia să nu mai organi-
zeze sesiunea de antrenamen-
te din weekend-ul trecut. Ast-
fel, aceștia au fost chemaţi luni, 
18 mai, direct în cantonament, 

unde au început antrena-
mentele conform proto-
colului sanitar agreat de 
FRF și LPF cu specialiștii 
de la Ministerul Sănătăţii. 

Chiar dacă au bază 
de pregătire excelentă, 

echipa nu a putut fi caza-
tă acolo pentru că n-ar avea 

unde să doarmă tot lotul. Cel 
mai probabil cazarea va fi făcu-
tă la Mogoșoaia. 

Ricardinho este fundaș dreapta la Voluntari 
și a fost transferat în România în vara lui 2018, 
din postura de jucător liber de contract. Înainte 
să vină în Liga 1, a jucat timp de patru sezoane 
în ţara sa, la Gil Vicente. Opt meciuri, un gol și 
o pasă de gol, reușit în poarta celor de la FCSB, 
are Ricadinho în acest sezon la Voluntari. Conform 
transfermarkt, contractul său expiră pe 30 iunie 2020.

Ricardinho este în România din 2018

Vineri, 15 mai, au apărut informații potrivit cărora Liga 1 
se poate confrunta cu primul jucător care ar fi infectat 
cu virusul SARS-CoV-2. Este vorba despre portughezul 
Ricardinho, 26 de ani, de la FC Voluntari, căruia unul 
dintre teste i-a ieșit prost și a fost plasat în izolare.


