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RCJ Farul, locul 8 in primul turneu al CN de rugby in 7

Rugby Judetean Farul a incheiat pe locul 8 primul turneu din cadrul Campionatului National de
Rugby in 7, desfasurat la sfirsitul saptaminii trecute la Cluj. Elevii lui Virgil Nastase au inceput in
forta, cistigind clar primul meci din grupa, 38-14 cu Politehnica Iasi. Fara cel mai bun jucator, Daniel
Carpo, in continuare accidentat, constantenii nu au facut fata in disputele cu contracandidatele la
primele pozitii si au pierdut la scor cele doua jocuri: 0-34 cu Universitatea Remin Baia Mare si 5-24
cu Contor Zenner Arad. In ultimul meci din Grupa B, gruparea de pe Litoral a incheiat doar la
egalitate cu Stiinta Petrosani, scor 12-12. In aceste conditii, constantenii au terminat pe locul al
treilea in grupa, intrind in turneul pentru locurile 5-8. Surprinzator, RCJ Farul a pierdut in fata
Bucovinei Suceava, 12-28, si a continua seria esecurilor in disputa pentru locurile 7-8, cu Stiinta
Petrosani, scor 7-29. Intrecerea de la Cluj a fost cistigata de Dinamo, care a dispus cu 26-21, in
finala, de Steaua. Al doilea turneu se va disputa la sfirsitul acestei saptamini, pe 1-2 iulie, la
Bucuresti. In urma clasamentului cumulat dintre aceste doua turnee se va alege cistigatoarea
Campionatului National de rugby in 7, editia 2006.

Voleibalistii romani au ratat calificarea la CE din 2007

Simbata, la Ploiesti, s-a disputat intilnirea de volei masculin dintre reprezentativele Romaniei si
Bulgariei, din Grupa C a preliminariilor CE din 2007. Dupa ce si-a adjudecat primul set, echipa
antrenata de Mircea Spatacean si Robert Tvardochlib nu a putut produce surpriza in confruntarea
cu prima clasata, cedind in urmatoarele trei seturi si spunind adio barajului de accedere la turneul
final. La capatul unui meci echilibrat doar in primele doua seturi, Bulgaria s-a impus cu 3-1 (22-25,
26-24, 25-17, 25-16). Pentru "tricolori" a jucat si liberoul Razvan Tanasescu, componentul echipei
CVM Tomis Constanta. In celalalt meci din grupa, Germania a cistigat, in deplasare, confruntarea cu
Letonia, scor 3-0 (25-16, 25-15, 25-19). Clasament: 1.Bulgaria - 10 puncte; 2.Germania - 8p;
3-4.Romania si Letonia - 6p. In ultimul meci din grupa, voleibalistii romani vor juca pe teren propriu,
la Ploiesti, cu Letonia (1 iulie, ora 18.00).

Rudel Obreja a fost ales vicepresedinte al EABA

Presedintele Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, a fost ales in functia de vicepresedinte al
Uniunii Europene de Box Amator, in cadrul Adunarii Generale a forului european, desfasurata la
Moscova. "A fost o batalie enorma aici. Tabara rusa a votat in bloc, asa ca este o mare victorie ca
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am reusit sa obtin acest post. M-am luptat cu ei, am facut scandal ca se duceau sa numere voturile
intr-o alta camera, in secret, ceea ce nu era normal", a declarat Rudel Obreja. Presedintele FRB,
care pina la alegerile de simbata era doar membru al EABA, a adaugat ca spera ca din noua functie
sa reuseasca sa ajute boxul romanesc. "Sper sa terminam cu furturile, sa facem curatenie in boxul
amator", a mai spus Obreja. In functia de presedinte al EABA a fost ales conducatorul federatiei din
Rusia, Eduard Husainov, care l-a inlocuit pe bulgarul Emil Jecev.

Pancu, prezentat oficial la Bursaspor

Jucatorul Daniel Pancu a fost prezentat oficial, duminica, la Bursaspor, club cu care a semnat un
contract pe trei sezoane, informeaza site-ul oficial al gruparii din prima liga turca. Potrivit purtatorului
de cuvint al clubului, Ahmet Genc, la conferinta de presa de ieri a participat si mijlocasul Cornel
Frasineanu, care si-a prelungit contractul cu Bursaspor. Conducerea gruparii din Bursa a programat,
tot duminica, o cina cu staff-ul tehnic si toti jucatorii la un restaurant.

Daniel Florea va juca la APOEL Nicosia

Jucatorul Daniel Florea a semnat un contract pe un sezon cu gruparea cipriota APOEL Nicosia.
Florea, care in returul sezonului 2005-2006 a evoluat la Dinamo Bucuresti, fiind imprumutat de la
Sahtior Donetk, a efectuat deja vizita medicala. Daniel Florea, in virsta de 31 de ani, nu a evoluat in
meciul amical pierdut, simbata, cu scorul de 1-2, in fata formatiei ruse Zenit Sankt Petersburg.
Potrivit presei de la Nicosia, gruparea APOEL ar fi interesata si de serviciile atacantului Ionel
Ganea, liber de contract dupa despartirea de Wolverhampton. Tot in Austria, formatia Apollon
Limassol, cu Bogdan Andone titular, a pierdut, cu scorul de 2-3, partida de verificare sustinuta in
fata rusilor de la Tom Tomsk.
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