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HANDBAL

CSM București s-a calificat 
cu emoţii în sferturile de finală 
ale Cupei Challenge la handbal 
masculin, după ce a terminat 
la egalitate cu echipa suedeză 
Alingsas HK, 24-24 (10-10), în 
Sala Dinamo din Capitală, în 
manșa a doua a optimilor de 
finală.

Meciul a fost echilibrat, dar 
oaspeţii au condus în prima 
repriză cu 3-1, 4-3, 5-4, 6-4 și 
10-9, dar la pauză scorul a fost 
egal, 10-10.

În partea secundă, scandinavii 
au avut și două goluri în plus pe 
tabelă, 17-15 (min. 44), iar apoi 
trei, 20-17, 22-19 (54). Alingsas 

HK conducea cu 23-21 în min. 
57, dar „tigrii” au egalat, 23-23, 
oaspeţii au făcut 24-23, însă 
Selicani Teixeira a adus egalul.

CICLISM
Ciclistul român Eduard Gro-

su (foto) susţine că are 90% 
șanse să participe cu echipa sa, 
Delko Marseille, la ediţia din anul 
acesta a Turului Franţei. Grosu 
ar deveni astfel primul rutier 
român prezent la cea mai impor-
tantă competiţie din ciclismul 

mondial din 1936 încoace.  
În 2019, Grosu a câștigat câte o 

etapă în Turul Croaţiei, respectiv 
Turul Slovaciei, două etape în 
Turul Qinghai Lake (China) și 
Ronde van Limburg (Belgia). 

Singurii cicliști români care 
au participat în Turul Franţei au 

fost Constantin Tudose, Nicolae 
Ţapu, George Hapciuc și Virgil 
Mormocea, toţi la ediţia din 1936 
a „Marii Bucle”.

TENIS
Simona Halep a rămas 

pe locul 2 în noul clasament 

SPO   TRȘtiţi că nu mă leg de maniera de arbitraj,  
dar astăzi a iritat, fiind tendenţioasă.

ILIE POENARU, antrenor Academica Clinceni

WTA. Ea este depășită doar 
de australianca Ashleigh 
Barty, care are un avans de 
peste 2.500 de puncte faţă de 
constănţeancă.

În top 100 mondial au revenit 
din această săptămână Patricia 
Ţig, care a ajuns până în 
semifinale la Hua Hin, și Irina 
Begu, câștigătoare a turneului 
ITF de la Cairo.

A doua româncă din ierarhia 
WTA, după Halep, este Sorana 
Cîrstea, care se află pe locul 70 
mondial, o poziţie mai jos decât 
săptămâna trecută. Patricia Ţig, 
Ana Bogdan și Irina Begu sunt și 
ele în top 100 WTA.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

CLASAMENT Liga 1

O frază
cât o știre
 Oficialii celor de la Tribunalul 
de Arbitraj Sportiv au informat 
că au respins memoriul Astrei 
Giurgiu, după ce a fost penalizată 
de Comisia de Disciplină cu trei 
puncte, și în aceste condiţii, 
Astra rămâne cu punctajul 
acumulat în acest moment, adică 
cu 40 de puncte.
 Potrivit publicaţiei „Doardina-
mo”, căutătorii de talente de la 
AS Roma au venit la meci special 
pentru a-l monitoriza pe Ricardo 
Grigore, fundașul de 20 de ani 
care a fost titular în eternul derby 
dintre Dinamo și FCSB, acesta 
fiind considerat unul dintre cele 
mai „vandabile” produse ale „câi-
nilor” din acest moment.
 Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, 
a reușit să-l aducă la FCSB, de la 
Esbjerg, pe Adrian Petre (foto), 

care a semnat un contract pe 4 
ani și jumătate cu roș-albaștrii, 
iar Vintilă a anunţat că-i va face 
loc în primul 11 și va schimba 
sistemul de joc.
 Becali susţine că băncile din 
România nu mai vor să-i ţină 
banii pentru că sunt hărţuite de 
procurori și se gândește serios 
să plece din ţară, dar, spune el, 
nu va renunţa la echipa pe care o 
finanţează.

despre fotbal

De la reluarea 
campionatului, cele două 
echipe ilfovene care 
evoluează în Liga I au 
evoluții diametral opuse: 
dacă Academica Clinceni 
nu a reușit să obțină decât 
un punct, în trei etape, la 
FC Voluntari constatăm 
un reviriment incredibil, 
„marinarii” lui Teja reușind 
trei victorii consecutive, 
din tot atâtea posibile!

Invincibilitatea pe teren 
propriu a formației Academi-
ca Clinceni începe să se năru-
ie încetul cu încetul, după ce-
le două meciuri pierdute aca-
să cu FC Voluntari și Gaz Me-
tan Mediaș, e adevărat, la ma-
re luptă. Băieții lui Ilie Poena-
ru nu joacă rău, dar, de la o 
vreme, ghinionul îi pândește la 
tot pasul. Așa s-a întâmplat și 
sâmbătă, 15 februarie, când au 
fost învinși de echipa antrenată 
de Edi Iordănescu. Medieșenii 
s-au impus dramatic, cu scorul 
de 3-2. 

Vojtus a fost cel care a 
deschis scorul foarte repede, 
în minutul 3, după o lovitură 
de la colțul terenului și se pă-
rea că totul va fi în regulă pen-
tru ilfoveni. Dar, în minutul 36, 
Chamed a fost cel care a ega-
lat, iar doar cinci minute mai 
târziu același Chamed a oferit 
o pasă de gol pentru reușita lui 
Hora, astfel că scorul înregis-
trat la pauză a fost 2-1 pentru 
elevii lui Edi Iordănescu.

După reluarea partidei, în 
minutul 49, și Sergiu Buș și-a 
trecut numele pe lista marca-
torilor, după ce a primit o pa-
să superbă de la Dumitru Car-
doso. Cel care a închis tabela 
de scor a fost tot Vojtus, care a 
marcat, în minutul 82, în urma 
unui penalty acordat ilfovenilor, 
și meciul s-a terminat cu scorul 
de 3-2 pentru oaspeți.

Astfel, Academica rămâne 
cu doar 21 de puncte în acest 
sezon, la doar 4 distanță de 

surata ei din Voluntari, care a 
reușit să acumuleze 17 puncte, 
după reluarea campionatului.

Ilie Poenaru,  
supărat pe arbitru

După acest eșec, Ilie 
Poenaru (foto) a avut 
un discurs dur la 
adresa brigăzii con-
duse de Adrian Co-
jocaru. De remarcat 
că și Edi Iordănescu 
a fost nemulțumit de 
prestația centralului 
și, în urma protestelor 
repetate, acesta a fost tri-
mis în tribună de Cojocaru.

„A fost un meci în care me-
ritam cel puțin un punct. Știți 
că nu mă leg de maniera de ar-
bitraj, dar astăzi a iritat, 
fiind tendențioasă. La 
noi nu se dau galbe-

ne, faulturi, stăm să îi organi-
zăm zeci de secunde la lovitu-
rile libere.

Astea nu sunt scuze, dar 
sunt lucruri care irită jucăto-
rii, te scot din joc. Pe finalul re-
prizei, au fost trei lovituri libe-

re acordate foarte ușor. 
Adversarul îi spar-

ge buza lui Gian-
nis (n.r. Kontoes, 
fundașul Acade-
micii), arbitrul ve-
de sânge și nu dă 
nici măcar galben. 

Aștepta de la Geor-
ge Găman (n.r. arbi-

trul de rezervă) să îi spu-
nă să dea galben?

Stai, fratele meu, la Liga 
2, până mai înveți să arbitrezi! 
Avem senzația că nu suntem 
doriți în Liga 1, după maniera 
de arbitraj”, a spus Ilie Poena-
ru, la Look Sport.

FC Voluntari, trei 
victorii consecutive!

De trei etape, FC Volun-
tari uimește pe toată lumea. 
Așa s-a întâmplat și în me-
ciul cu Chindia Târgoviște, ca-
re a fost câștigat în prelungiri 
(min. 90+2), prin golul marcat 
de Țîră. Astfel, dacă excludem 
restanța cu FCSB, cei de la Vo-
luntari au câștigat toate meciu-
rile de la reluarea sezonului.

Scorul a fost deschis de Ion 
Gheorghe, în minutul 8, cu un 
șut frumos din interiorul careului 
de 16 metri. În min. 83, Ioniță a 
restabilit egalitatea cu o lovitu-
ră de cap din 6 metri, pentru ca 
în min. 92 Țîră să aducă victoria 
pentru elevii lui Teja, care acum 
se află la doar 5 puncte de lo-
cul de baraj ocupat de Poli Iași, 
iar speranța evitării retrogradării 
devine tot mai puternică. 

Academica, în derivă,  
FC Voluntari, pe val!


