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HANDBAL

Președintele Federaţiei 
Române de Ciclism (FRC), 
Eduard Novak, a declarat că 
Turul Sibiului, programat în 
perioada 2-5 iulie, ar fi primul 
concurs sportiv internaţional 
care se desfășoară pe teritoriul 
României după pandemia de 
coronavirus, dar a precizat că 
organizarea acestuia depinde de 
decizia autorităţilor.

FRC a trimis o adresă la MTS 
în care solicită o poziţie privind 
organizarea Turului Sibiului și 
condiţiile în care acesta se poate 
desfășura. Principala problemă 
a federaţiei este legată de faptul 
că sportivii străini ar fi nevoiţi să 

stea în carantină 14 zile înainte 
de participarea la competiţie.

GIMNASTICĂ
Gimnastul Marian Drăgulescu 

(foto), aflat în cantonamentul 
de la Complexul Olimpic „Sydney 
2000” din Izvorani, a declarat 
că în interiorul bazei sportivii nu 
sunt liberi, nu pot socializa, nu 
pot mânca împreună, deși sunt 
izolaţi, iar din punct de vedere 
psihologic acest lucru „nu e toc-
mai confortabil”.

„Mă așteptam ca în baza 
sportivă să fim liberi, să facem 
tot ce dorim, să putem mânca 
împreună la restaurantul de aici, 
să putem face saună sau piscină. 
Din păcate, aceste lucruri nu 
le putem face. În continuare 
mâncăm fiecare în camera lui, 
în casolete, cu tacâmuri de 

plastic. În continuare nu avem 
voie la saună sau piscină. Și 
în continuare nu avem voie 
să socializăm”, a declarat 
Drăgulescu.

FORMULA 1
Compania automobilistică 

Williams ia în calcul vânzarea 

SPO   TRRegula cu cinci schimbări ne va face rău, pentru că noi 

reușim să rezolvăm multe meciuri în ultimele minute, iar 

adversarii vor putea avea mai mulţi jucători proaspeţi!

QUIQUE SETIEN, antrenor FC Barcelona

echipei sale de Formula 1 și 
chiar a întregii societăţi, din 
cauza rezultatelor financiare 
negative înregistrate în ultimul 
an, informează EFE.

Williams a anunţat vineri 
pierderi în valoare de 13 
milioane lire sterline (circa 15 
milioane euro) în 2019, după ce 
doar cu un an înainte obţinuse 
un profit de 12,9 milioane lire.

Williams este una dintre 
echipele istorice din Formula 1. 
De la crearea sa, în 1977, team-
ul englez a câștigat de șapte ori 
titlul mondial la piloţi și de nouă 
ori la constructori, ultimul dintre 
ele însă în 1997.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

O frază
cât o știre
 Liga 1 se va relua în weekend-
ul 13-14 iunie, iar bookmarkerii 
au „actualizat” deja noile cote 
pentru câștigarea titlului și au 
anunţat că CFR Cluj este favorita 
caselor de pariuri care, pentru 
câștigarea celui de-al treilea 
titlu consecutiv, a primit o cotă 
de 1,45, fiind urmată de FCSB și 
Universitatea Craiova, în timp ce 
FC Botoșani, Astra Giurgiu și Gaz 
Metan Mediaș au cele mai mici 
șanse la trofeu.
 Deibert Roman Guzman 
(25 de ani), jucătorul clubului 
Universitario Beni, din Bolivia, 
este primul fotbalist care a murit 
din cauza coronavirusului, fapt 
confirmat  de oficialii federaţiei 
de fotbal din ţara sa sâmbătă, 
30 mai 2020 și, totdată, din 
nefericire, la doar câteva ore, 
s-au stins și tatăl său, dar și 
unchiul lui Guzman.
 Rămas fără Cristi Bălgrădean, 
care a semnat cu CFR, Gigi 
Becali nu a mai achiziţionat 
niciun goalkeeper și va merge pe 
mâna tinerilor, și anume Andrei 
Vlad (foto), Toma Niga, Ștefan 
Târnovanu și Răzvan Ducan, 

iar poarta roș-albaștrilor va fi 
apărată în următoarele sezoane 
de Vlad, care va deveni astfel 
„numărul 1”, dar acesta va avea 
concurenţă serioasă.
 Liga Profesionistă de Fotbal 
anunţa în toamna anului trecut că 
vom avea sistemul VAR în Liga 
1 începând cu sezonul următor, 
dar Kyros Vassaras, șeful CCA 
a anunţat că, cel mai devreme, 
s-ar putea folosi VAR la câteva 
meciuri din play-off-ul sezonului 
următor, în condiţiile în care 
contractul se semnează în iunie 
2020, iar pentru a se familiariza 
cu VAR, Vassaras susţine că 
arbitrii au nevoie de opt luni de 
pregătire. 

despre fotbal

LPF dorește spectatori  
la meciurile de fotbal, după 

reluarea competițiilor
Având în vedere faptul 
că sezonul din Liga 1 se 
va relua din data de 
vineri, 12 iunie 2020, 
oficialii de la Liga 
Profesionistă de Fotbal 
(LPF) și-au propus mai 
mult și fac deja 
demersuri pentru ca 
meciurile să se 
desfășoare și cu 
spectatori.

Concret, cei de la LPF se 
bazează în demersul lor pe 
faptul că președintele Kla-
us Iohannis a anunțat, prin-
tre alte măsuri de relaxare, că 
de la 1 iunie 2020 vor putea fi 
organizate evenimente eveni-
mente culturale și artistice în 
aer liber cu participarea unui 
număr de maximum 500 de 
spectatori. 

Iată cum argumentează 
oficialii LPF cerea lor ca la re-
luarea campionatului Ligii I să 
fie permisă intrarea spectatori-
lor pe stadioane:

„Liga 1 va reveni pe sta-
dioane și în casele oameni-
lor. Pe stadioane, momen-
tan fără spectatori, dar conti-
nuăm să facem demersuri că-
tre instituțiile abilitate, deoare-
ce ni se pare normal că dacă 
avem spectacole în aer liber cu 
posibilitatea de a participa 500 
de spectatori, atunci să exis-
te această posibilitate și pen-
tru meciurile de fotbal. Ne do-
rim asta, mai ales că stadioa-
nele au o capacitate mai mare 
decât locațiile unde se vor or-
ganiza spectacole în aer liber, 
festivaluri sau alte evenimen-
te culturale”, a spus secretarul 
general al LPF, Justin Ștefan, la 
Realitatea Sportivă.

Ce se întâmplă cu 
fotbaliștii depistați 
pozitiv cu COVID-19?

Dincolo de acest aspect, 
Ștefan a mai spus și ce se va 
întâmpla dacă se va descoperi 
un caz de COVID-19 în Liga 1. 

„În momentul în care există 
un caz de COVID, medicul 
echipei la care este legitimat 

acest jucător anunță direcția de 
sănătate publică, se lansează 
o anchetă epidemiologică, se 
stabilesc persoanele cu care a 
intrat în contact și persoanele 
respective intră în izolare.

Obiectivul nostru rămâ-
ne de a finaliza competiția 
prin disputarea tuturor meciu-
rilor din Liga 1. Dacă, Doam-
ne ferește, vor fi probleme 

la o echipă, vor fi două prin-
cipii de lucru. În primul rând, 
vom vedea dacă există posibi-
litatea reprogramării meciului 
sau meciurilor și abia în ultimă 
instanță analizăm posibilitatea 
de a aplica dispoziția regula-
mentară, și anume ca echipa 
respectivă să piardă cu 3-0”, a 
mai explicat secretarul general 
al LPF.

În Monitorul Oficial a fost publicat ordinul 
miniștrilor Nelu Tătaru și Ionuţ Stroe, în privinţa 
competiţiilor sportive organizate în aer liber sau în 
bazine.

Astfel, fiecare sportiv va fi obligat să aibă o 
sticlă de apă și un set individiual de protecţie, 
format din măști, serveţele, gel dezinfectant și un 
pahar de unică folosinţă.

Deplasarea la locul disputării partidei se va face 
cu autobuze/microbuze proprii sau rezervate în 
acest sens sau cu mașina personală. Se vor evita 
schimburile de echipament sportiv, strângerile de 
mână sau îmbrăţișările la finalul evenimentului.

Conferinţele de presă se vor organiza în mod 
exclusiv online. Pentru flash-interviuri se va păstra 
distanţa regulamentară. Meciurile de fotbal vor 
fi delimitate în trei zone: Zona 1, care cuprinde 
terenul de joc, marginea terenului de joc, tunelul 
de acces și zona vestiarelor. Zona 2 cuprinde zona 
tribunelor inclusiv spaţiile pentru transmisiunea TV 
a jocurilor și zonele specifice media. Zona 3 este 
zona exterioară, care curpinde locul de parcare 
pentru transmisiile TV și zona imediat exterioară a 
stadionului/terenului de joc.

În Zona 1 au voie maximum 80 de persoane, în 
Zona 2 maximum 85, iar în Zona 3 maximum 60.

Care sunt normele de desfășurare a competițiilor sportive


