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Ο Τάνακ θριάμβευσε 
στο αρκτικό Ράλι 
Φινλανδίας

Ο Εσθονός, Οτ Τάνακ οδηγώντας 
Hyundai, πρώτευσε στο Arctic Rally, 
τον δεύτερο αγώνα του παγκόσμιου 
πρωταθλήματος WRC, που ολοκλη-
ρώθηκε στην Φινλανδία χωρίς την 
παρουσία θεατών.
Ο Τάνακ, άφησε στην δεύτερη θέση 
τον Κάλε Ροβάνπερα με Toyota, μετά 
από μεγάλη «μάχη» στα χιονισμένα 
δάση της Λαπωνίας. Ο Βέλγος «ομό-
σταυλος» του Εσθονού, Τιερί Νεβίλ, 
τερμάτισε στην τρίτη θέση.

Η Σπάνοβιτς δεν θα 
συμμετάσχει στο 
ευρωπαϊκό του Τορούν

Με μία σημαντική απουσία θα διε-
ξαχθεί (4-7 Μαρτίου) το ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα κλειστού στίβου, στην 
πόλη Τορούν της Πολωνίας. Η Ιβάνα 
Σπάνοβιτς τραυματίσθηκε στο ισχίο 
κατά την διάρκεια της προπόνησης 
και όπως δήλωσε ο επικεφαλής προ-
πονητής της σερβικής ομάδας, Εντιν 
Ζούκοβιτς δεν θ΄ αγωνισθεί στην 
σπουδαία διοργάνωση.
Η 30χρονη Σπάνοβιτς, η οποία έχει 
κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλη-
μα στο άλμα εις μήκος, καθώς επίσης 
και το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέ-
ϊρο (2016), θα επικεντρωθεί πλέον 
στην αποθεραπεία της, αλλά και στην 
προετοιμασία εν΄ όψει των Ολυμπια-
κών Αγώνων του Τόκιο (23/7-8/8).
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Σπάνοβιτς, 
η οποία θεωρείται από τα φαβορί για 
ένα μετάλλιο στην διοργάνωση του 
Τορούν, μετά τα χρυσά στις αντίστοι-
χες διοργανώσεις του 2017 στο Βελι-
γράδι και του 2019 στην Γλασκώβη, 
επέστρεψε στην αγωνιστική δράση 
πριν από μερικές εβδομάδες, καθώς 
ένας τραυματισμός στο μετατάρσιο την 
κράτησε εκτός αγώνων για 16 μήνες.

Σάλκε η... 
προπονητοφάγος, 
απολύθηκε και ο Γκρος

Ο Κρίστιαν Γκρος 
είναι ο τέταρτος (!) 
προπονητής που 
απολύεται από την 
διοίκηση της Σάλκε, 
κατά την διάρκεια της 
τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο 
έμπειρος τεχνικός δεν κατάφερε να 
«αναστήσει» την ομάδα, που πολύ 
δύσκολα θα προλάβει το… τραίνο της 
παραμονής στην μπουντεσλίγκα.
«Η απόφαση κατέστη αναπόφευκτη 
μετά τα αποτελέσματα εναντίον της 
Ντόρτμουντ (σ.σ. ήττα με 5-1) και 
της Στουτγκάρδης (4-0)», δήλωσε 
σχετικά ο πρόεδρος της Σάλκε, Γενς 
Μπούχτα και πρόσθεσε: «Οι παίκτες, 
οφείλουν τώρα στην διοίκηση και 
στους φιλάθλους να αποδίδουν όσο 
το δυνατόν καλύτερα στο τελευταίο 
τρίτο της σεζόν».
Σημειώνεται, ότι ο 66χρονος Γκρος, 
ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από 
δύο μήνες, διαδεχόμενος τον Χουμπ 
Στέφενς, ο οποίος ήταν προπονητής 
της Σάλκε από τον Δεκέμβριο και 
είχε… αντικαταστήσει τον Μάνουελ 
Μπάουμ, ο οποίος κάθησε στον πά-
γκο για 80 ημέρες, πριν από τον Ντέ-
ιβιντ Βάγκνερ, που… απολύθηκε τον 
Σεπτέμβριο του 2020.

Ζλάταν: «Δεν θα γινό-
μουν ποτέ προπονητής 
γιατί θα έριχνα 
μπουνιές σε παίκτες»

Γι’ ακόμα μία φορά ο 
Σουηδός σταρ των 
«ροσονέρι» συγκε-
ντρώνει τα φώτα της 
δημοσιότητας πάνω 
του. Ο Ζλάταν πλησιά-
ζει τα 40 και σύντομα αναμένεται να 
αποσυρθεί από την ενεργό δράση. 
Οπως τόνισε δεν γνωρίζει αν θα πα-
ραμείνει στον χώρο του ποδοσφαί-
ρου από κάποιο άλλο πόστο, αλλά 
το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα τον 
δούμε ποτέ στον ρόλο του προπονη-
τή. Κι αυτό διότι, όταν ρωτήθηκε για 
το αν η προπονητική είναι στο πίσω 
μέρος του μυαλό του και αν σκέφτεται 
να ακολουθήσει το παράδειγμα των 
Ζινεντίν Ζιντάν, Στίβεν Τζέραρντ και 
Αντρέα Πίρλο, απάντησε πως λόγω 
του εκρηκτικού χαρακτήρα, δεν θα 
μπορούσε ποτέ να ακολουθήσει το 
συγκεκριμένο επάγγελμα.
«Αδύνατον. Μέσα στο παιχνίδι θα έρι-
χνα μπουνιά σε τουλάχιστον δύο παί-
κτες και μετά το ματς σε άλλους οκτώ», 
ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του.

Ο Χάαλαντ κοστίζει του-
λάχιστον 115 εκ. ευρώ

Ο Ερλινγκ Χάα-
λαντ, είναι μαζί με 
τον Κιλιάν Μπαπέ, 
τα δύο νέα «φαινό-
μενα» στο παγκόσμιο 
ποδόσφαιρο. Και οι δι-
οικούντες την Ντόρτμουντ «τρίβουν τα 
χέρια τους» από ικανοποίηση, καθώς 
σε περίπτωση που αποφασίσουν να 
παραχωρήσουν τον 20χρονο επιθετικό 
θα… γεμίσουν τα ταμεία του συλλόγου.
Ενδεικτικές είναι οι πρόσφαες δηλώ-
σεις του μάνατζερ του, Μίνο Ραϊόλα: 
«Το πολύ 10 σύλλογοι μπορούν να τον 
αγοράσουν και να του προσφέρουν σω-
στή βάση μετά την Ντόρτμουντ. Και τέσ-
σερις από αυτούς τους συλλόγους είναι 
στην Αγγλία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει 
αθλητικός διευθυντής ή προπονητής 
στον κόσμο που θα έλεγε «δεν ενδια-
φέρομαι». Είναι σαν να λέμε: «Υπάρχει 
μια ομάδα της Φόρμουλα 1 που δεν θα 
ενδιαφερόταν για τον Λιούις Χάμιλ-
τον»; Η ρήτρα αποδέσμευσης του Χά-
αλαντ είναι στα 75 εκατομμύρια ευρώ, 
όμως το συμβόλαιο του νεαρού επιθετι-
κού, λήγει το καλοκαίρι του 2022. Κατά 
συνέπεια, όποιος σύλλογος θελήσει να 
τον αποκτήσει… νωρίτερα, θα πρέπει 
να «βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη».
Οπως μάλιστα, αποκάλυψαν οι αγγλι-
κές εφημερίδες «Mirror» και «Daily 
Mail», το ποσό αυτό, έχει ορισθεί από 
την διοίκηση της Ντόρτμουντ, στα 115 
εκατομμύρια ευρώ ως βάση εκκίνησης 
για τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

Η πρωταθλήτρια Κίνας, 
μπορεί να... εξαφανισθεί

Η πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου στην 
Κίνα, μπορεί να μην… υπάρχει στο 
αμέσως προσεχές διάστημα! Ο λό-
γος για την Γιανγκσού, καθώς μετά 
την αποχώρηση του ομίλου Σουνίνγκ 
από την διοίκηση του συλλόγου που 
εδρεύει στην πόλη Ναντζίνγκ, δεν 
υπάρχει κάποιος υποψήφιος αγορα-
στής!
Η Γιανγκσού κατέκτησε τον τίτλο τον 
περασμένο Νοέμβριο, αλλά απειλεί-
ται με εξαφάνιση για οικονομικούς 
λόγους, καθώς η Σουνίνγκ που είναι 
και ιδιοκτήτρια της ΙΝτερ, ανακοίνω-
σε την αποχώρηση της από τον σύλ-
λογο.
Σε περίπτωση που δεν βρεθεί αγορα-
στής, ο σύλλογος θα αναγκαστεί να 
σταματήσει τις δραστηριότητές του, 
όπως τονίζεται χαρακτηριστικά και 
σε σχετική ανάρτηση των ιθυνόντων, 
στον διαδικτυακό ιστότοπο WeChat.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ανάλογο 
πρόβλημα, αντιμετωπίζουν αρκετοί 
σύλλογοι της Κίνας, την ώρα που το 
νέο πρωτάθλημα έχει προγραμματι-
σθεί ν΄ αρχίσει στις 3 Απριλίου.

Ο Λαβιλενί 6.06μ στο 
μίτινγκ της Ομπέρ

Ο Ρενό Λαβιλενί είχε ένα μεγάλο 
άλμα την εφετινή χειμερινή σεζόν 
στο άλμα επί κοντώ, αφού υπερέβη 
τα 6.06μ σε μίτινγκ στην κωμόπολη 
Ομπέρ της κεντρικής Γαλλίας, όπου 
και αναδείχθηκε νικητής. Ο Γάλλος 
«χρυσός» Ολυμπιονίκης του 2012 
στο Λονδίνο, είχε να υπερβεί το 
ύψος αυτό από το 2014 και σαφώς 
βλέπει ότι θα έχει τον πρώτο λόγο 
στο προσεχές ευρωπαϊκό πρωτάθλη-
μα κλειστού στίβου στο Τορούν της 
Πολωνίας {4-7/3). Στη δεύτερη θέση 
κατετάγη ο Ολλανδός Μένο Φλον με 
5.96μ που είναι νέο εθνικό ρεκόρ 
και στην τρίτη ο Αμερικανός Κρις 
Νίλσεν με 5.86μ. Το 6.06μ του Λαβι-
λενί αποτελούν την δεύτερη καλύτε-
ρη επίδοση φέτος στον κόσμο μετά τα 
6.10μ  που υπερέβη ο Μόντο Ντου-
πλάντις την Τετάρτη στο Βελιγράδι.

Κάρολ: «Αυτό είναι  
το κοινό σημείο Ολυμπι-
ακού, Μάντσεστερ Γ.  
και Λίνφιλντ»

Μπορεί να φαίνεται 
απίστευτο, αλλά ο 
Ρόι Κάρολ πιστεύει 
ότι Λίνφιλντ, Μά-
ντσεστερ Γιουνάι-
τεντ και Ολυμπιακός 
έχουν ένα κοινό σημείο.
«Είναι τρεις σύλλογοι που όλοι θέλουν 
να νικήσουν» είπε ο πρώην τερματοφύ-
λακας της Βόρειας Ιρλανδίας, ο οποί-
ος αγωνίστηκε στην Ελλάδα με ΟΦΗ 
(2011-12) και Ολυμπιακό (2012-14), 
σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα της 
πατρίδας του belfastlive.
Ο Κάρολ έχει παίξει με επιτυχία και 
για τους τρεις συλλόγους κατά τη διάρ-
κεια της καριέρας του.
Πέρασε τρία χρόνια με την Λίνφιλντ 
(2016-19), κατακτώντας δύο τίτλους 
στην Ιρλανδία, το Κύπελλο Ιρλανδίας, 
το League Cup και το County Antrim 
Shield.
Κατέκτησε επίσης έναν τίτλο πρωτα-
θλήματος και το Κύπελλο Αγγλίας με 
την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2001-
05), ενώ με τον Ολυμπιακό πανηγύρι-
σε ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα.
«Έπαιξα στον Ολυμπιακό που ήταν 
συνήθως στην κορυφή του πρωτα-
θλήματος και όλοι ήθελαν να μας 
νικήσουν. Το ίδιο με τη Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ» τόνισε ο Κάρολ, ο οποίος, 
σε άλλη συνέντευξή του στο παρελθόν, 
είχε αποκαλύψει ότι η μετακίνησή του 
στην Ελλάδα τον βοήθησε όχι μόνο 
να αναγεννήσει την καριέρα του, αλλά 
και την ζωή του, ξεφεύγοντας από τον 
εφιάλτη του αλκοολισμού.


