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Foşti internaţionali în staff-ul tehnic

Ilie Năstase a decis titularele
în Fed Cup

Cârstea şi
Antrenori tineri la loturile Sorana
Irina Begu, la simplu
de juniori

Ilie Năstase, căpitanul nejucător al echipei
de Fed Cup a României, a anunţat, ieri, că
Sorana Cîrstea şi Irina Begu vor juca în
primele meciuri la simplu, în confruntarea
cu Belgia.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, ieri, prin intermediul site-ului oficial frf.
ro, că i-a cooptat în staff-ul
loturilor de juniori pe foştii
internaţionali Cătălin Munteanu, Florin Bratu și Sergiu
Radu.
Munteanu, Radu şi Bratu sunt proaspeți absolvenți
ai cursurilor Școlii Federale
de Antrenori şi deţin licenţa UEFA A, precizează sursa
amintită.
Cătălin Munteanu, în vârstă
de 37 de ani, va face parte din
staff-ul lotului Under 18 condus de Adrian Boingiu, care
în toamnă va debuta în calificările Euro U19. Munteanu a
strâns de-a lungul carierei 17
selecții la naționala de seniori
pentru care a marcat un gol.
„Sunt onorat că am fost ales
să-i ajut pe acești juniori. Voi
încerca să le aduc un spirit nou
și să le împărtășesc din experiența mea ca fotbalist. Am
să muncesc alături de acești
puști, dar și de restul staff-ului
pentru a avea rezultate cât mai
bune”, a declarat Munteanu

Sergiu Radu, Florin Bratu şi Cătălin Munteanu au acceptat oferta FRF

pentru frf.ro.
Florin Bratu, cel care, în
paralel cu munca de la lot,
va continua și la echipa sa de
club, Dinamo, va face parte din staff-ul echipei Under
17, condus de Sandu Tăbîrcă.
Bratu, în vârstă de 37 de ani,
a evoluat în 14 meciuri pentru
prima reprezentativă și a marcat două goluri.
,,Pentru mine e o onoare
să fac parte din acest proiect.
Această numire este dovada că
munca mea de la formația de
club a fost apreciată și sunt fericit că voi lucra într-o echipă
foarte bună, condusă de Sandu
Tăbîrcă. Sunt la început de ca-

rieră, iar acesta este un prilej și
pentru mine de a mă dezvolta,
dar și pentru a-i ajuta pe juniori cu experiența acumulată
de-a lungul timpului”, a explicat Bratu.
Cel de-al treilea nou membru, Sergiu Radu, a fost liderul
noii generații de antrenori care
au absolvit cursurile licenței
cumulate UEFA B+A. Sergiu
Radu, în vârstă de 39 de ani,
va face parte din staff-ul naționalei Under 16, acolo unde va
lucra alături de Sorin Colceag.
În toamnă, această selecționată va evolua în calificările Euro
U17.
„Această numire e o încununare a faptului că am terminat

cursurile școlii de antrenori cu
rezultate foarte bune. Mă bucur că mi s-a dat această încredere, să lucrezi pentru echipa
națională este o mândrie, indiferent de nivelul la care o faci.
E o provocare pentru mine și
voi fi extrem de implicat și la
dispoziția jucătorilor cu orice
sfat au nevoie. Îl cunosc foarte bine pe Sorin Colceag, e un
profesionist și sunt sigur că
vom colabora foarte bine. Am
văzut deja câteva meciuri ale
echipei și pot spune că este o
generație de excepție și împreună trebuie să facem totul pentru a ne califica la turneul final”, a mărturisit Sergiu Radu
pentru frf.ro. n

15 luni în afara terenului de tenis

Maria Şarapova îşi face reintrarea
la Madrid
Jucătoarea rusă de tenis
Maria Şarapova a primit,
ieri, o invitaţie din partea
organizatorilor turneului de
la Madrid pentru a juca pe
tabloul principal al competiţiei câştigate de către Simona
Halep în 2016.

Turneul WTA Premier de la
Madrid va avea loc în perioada 6-13 mai şi este finanţat de
către Ion Ţiriac. Competiţia se
desfăşoară pe zgură şi este dotată cu premii totale în valoare
de 5.439.350 de dolari.
,,Maria Şarapova a cerut un
wild-card pentru a juca în turneu şi am decis să i-l acordăm.
Maria este una dintre cele mai

bune jucătoare din circuit în
ultimii 15 ani şi a câştigat turneul de aici în 2014. S-a simţit
mereu bine la Madrid şi sunt
sigur că va reveni pe teren
foarte motivată”, a declarat
fostul tenismen Manolo Santana, directorul turneului de la
Madrid.
Rusoaica va reveni pe teren
la turneul WTA de la Stuttgart,
programat la sfârşitul lunii
aprilie 2017. Şarapova a primit
iniţial o suspendare de doi ani
din partea Federaţiei Internaţionale de Tenis (ITF) pentru că
a folosit o substanţă interzisă,
Meldonium. Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) i-a redus
pedeapsa în octombrie 2016 la

doar 15 luni.
Şarapova, în vârstă de 29
de ani, a câştigat turneul de
la Madrid în 2014, după ce a
învins-o pe Simona Halep în
finală, scor 1-6, 6-2, 6-3. Românca trebuie să-şi apere trofeul cucerit în 2016 în capitala
Spaniei, după o finală cu slovaca Dominika Cibulkova.
,,Şarapova este una dintre
acele jucătoare pe care fanii
o adoră şi vor să o vadă pe teren. Prezenţa ei la Caja Magica
este o veste excelentă pentru
turneu, pentru fani şi pentru
oraşul Madrid”, a spus preşedintele turneului de la Madrid,
Gerard Tsobanian, pentru site-ul WTA. n

,,Sorana şi Irina Begu vor juca în primele
meciuri la simplu. Cred că umplem arena, ar
fi venit şi 15.000 de oameni. Ele au fiecare un
antrenor care stă în spatele lor, iar ei ştiu ce le
trebuie în momentele grele”, a afirmat Năstase.
Irina Begu, ocupanta locului 29 WTA, este
convinsă că va avea de învăţat de la căpitanul
nejucător al echipei României: “Sunt mai multe emoţii în Fed Cup, e o competiţie diferită.
Sperăm să câştigăm după meciurile de simplu.
Am venit puţin mai târziu şi nu am apucat să
vorbesc foarte mult cu Ilie Năstase, dar sunt
sigură că ne va ajuta în zilele următoare”.
Sorana Cîrstea (62 WTA), care a evoluat
în optimile de finală ale turneului Australian
Open 2017, abia aşteaptă să evolueze pentru
România.
,,Mi-a fost dor de Fed Cup, am amintiri frumoase de la meciul cu Serbia. Mă bucur că joc
acasă, în Bucureşti, o să am alături familia şi
prietenii. Mereu am preferat un meci împotriva
unei jucătoare pe care o cunosc.
În general, cred că toţi jucătorii se adaptează rapid la suprafeţe. Nu am nicio problemă,
toată iarna m-am pregătit în sală. Eu cred că
din punctul acesta de vedere o să fie bine.
Eu cred că schimbarea majoră pentru mine a
venit în 2015. Am avut un an 2016 bun, cu o
primă jumătate foarte solidă. Apoi am resimţit
oboseala. Am avut o pregătire de iarnă bună
în Bucureşti. Nu e magie, e doar muncă”, a
declarat Cîrstea.
Echipa de Fed Cup a României va întâlni, în
perioada 11-12 februarie, selecţionata Belgiei,
în primul tur al Grupei Mondiale II. Partidele
se vor disputa în Sala Polivalentă din Bucureşti.n

Sorana Cârstea şi Irina Begu vor juca la
simplu, iar Monica Niculescu, la dublu

