
1710 - 16 februarie 2020 www.jurnaluldeilfov.ro

HANDBAL

CSM București a învins-o pe 
Vipers Kristiansand, într-un meci 
terminat cu scorul de 25-23 în 
favoarea „tigroaicelor”. Elevele 
lui Adi Vasile au avut o prestație 
excelentă pe final, după ce au 
fost conduse timp de 57 de 
minute.

Neagu a încheiat meciul cu 
14 goluri din 18 aruncări, iar 
CSM București s-a impus cu 
25-23 și a urcat pe locul 4 în 
grupa principală I, chiar în locul 
norvegiencelor. 

La rândul ei, Gloria Bistrița s-a 
calificat dramatic în sferturile de 
finală ale Cupei EHF la handbal 
feminin, printr-un gol marcat în 

ultima secundă a meciului 
terminat la egalitate cu echipa 
maghiară Erd, 24-24 (12-12), în 
deplasare.

TENIS
România a pierdut calificarea 

la turneul final al Fed Cup de la 
Budapesta, în meciul decisiv de 
dublu contra Rusiei. Rusoaice-
le s-au impus în Fed Cup fără 
mari probleme și Rusia merge la 
turneul final de la Budapesta cu 
scorul general de 3-2, după ce 

Jaqueline Cristian 
și Gabriela Ruse au 

pierdut meciul de dublu 
cu Anna Blinkova și Anna 

Kalinskaya, scor 3-6, 2-6. 
Este al doilea duel pierdut de 

românce în partida decisivă de 
dublu, după semifinala cu Franța 
de anul trecut.

În continuare, pentru a rămâne 
în Grupa Mondială, echipa Româ-
niei va juca un meci de baraj. 

ULTRAMARATON
Tibi Ușeriu (foto) a terminat 

pe locul secund ultramaratonul 
Yukon Arctic Ultra, supranumit 
„cursa infernului”, după șapte 
zile de la start. Câștigător a fost 
elvețianul Fabian Imfeld. 

Desfășurată în nordul Canadei, 
în apropiere de cercul polar, pe 
o distanță de 483 de kilometri, 
competiția a adunat 21 de 
sportivi la startul luat pe 30 
ianuarie, dar numai doi au reușit 
să treacă linia de sosire.

SPO   TRAm spus mereu că trebuie să riscăm, 
să jucăm la victorie!

MIHAI TEJA, antrenor FC Voluntari

În 2018, Tiberiu Ușeriu s-a 
impus a treia oară consecutiv în 
Maratonului Arctic Ultra 6633. 
El este singurul sportiv care a 
câștigat de 3 ori consecutiv cursa.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

CLASAMENT Liga 1

O frază
cât o știre
 Dinamo l-a cedat definitiv 
la Chindia pe Laurențiu Corbu 
Târgoviște, fundașul în vârstă 
de 25 de ani care a revenit vara 
trecută la Dinamo, după ce a fost 
împrumutat șase luni în Scoția, 
la Saint-Mirren și care a jucat 18 
meciuri în acest sezon pentru 
„câinii roșii”.
 CFR Cluj l-a transferat 
pe tânărul atacant Răzvan 
Andronic, care în prima parte 
a campionatului a evoluat la FC 
Botoșani, unde a disputat opt 
partide și a marcat un gol în 
acest sezon, în meciul FCSB - FC 
Botoșani (0-2), a anunțat clubul 
ardelean.
 Deși Manchester City era 
favorită să obțină semnătura lui 
Lionel Mes-
si (foto) 
pentru se-
zonul viitor, 
echipa din 
Albion a fost 
informată de 
reprezen-
tanții argen-
tinianului că 
sextuplul câștigător al Balonului 
de Aur nu plănuiește să plece de 
la Barcelona în vară.
 Gigi Becali a anunțat că 
a transferat la FCSB 6 tineri 
jucători care în acest moment 
sunt juniori, astfel că, în acest 
moment, FCSB are 12 jucători 
sub 23 de ani în lot, din cei 25 pe 
care-i are Vintilă la dispoziție, 
fără să-i mai pune la socoteală 
pe cei care sunt împrumutați la 
alte cluburi din Liga 1 sau Liga 2.

despre fotbal

FC Voluntari pare să-și 
revină sub conducerea 
lui Mihai Teja și să 
renască din propria 
cenușă, precum 
pasărea Phoenix. 
Ilfovenii au reluat în 
forță sezonul regulat și 
au reușit două victorii 
la rând în ultimele 
două partide disputate. 
Mai mult, ei au reușit 
să pună sub semnul 
întrebării accederea 
lui Dinamo în play-off, 
după victoria cu 2-1 
asupra „câinilor roșii”.

Astfel, echipa din Ștefan 
cel Mare mai are acum doar 
șanse teoretice la play-off du-
pă acest prim eșec din istorie 
cu FC Voluntari. 

În schimb, „marinarii” par 
să aibă vânt din pupa sub co-
manda „căpitanului” Teja și 
au acumulat 14 puncte în cla-
sament. Astfel, apar speranțe 
într-o minune, deoarece, în 
play-out, după înjumătățirea 
punctelor ei se pot apropia la 
doar câteva de Academica, 
pentru că, în momentul când 
scriu aceste rânduri nu cred că 
„academicienii” vor reuși o sur-
priză în partida cu FCSB, care 
se va desfășura după închide-
rea ediției noastre.

Țîră și Tudorie, eroii 
meciului

Una peste alta, FC Volun-
tari a reușit o victorie meritată 
cu Dinamo și a prestat un joc 
net superior fotbaliștilor veniți 
din „Groapă”. Astfel, deși a fost 
condusă cu 1-0, contrar cursu-
lui jocului, FC Voluntari a reve-
nit, a pus presiune constant pe 
adversar și a reușit grație go-
lurilor lui Țâră și Tudorie să în-
toarcă soarta partidei.

Primele ocazii ale jocului  
le-au avut ilfovenii, prin Căpățînă 
și Simonovschi, dinamoviștii fi-
ind salvați de Piscitelli și de bară 
(min. 29, respectiv 38). 

Apoi, la doar 40 de se-
cunde de la ratarea macedo-
neanului, Dinamo a reușit să 
marcheze prin Sores-
cu (min. 39), cu un 
șut din apropi-
erea careului 
de 6 metri. 
În minutul 
43, putea fi 
2-0 pentru 
o a s p e ț i , 
la ocazia 
lui Fabbrini 
care a tri-
mis pericu-
los spre poar-
ta ilfovenilor, dar 
Cojocaru, atent, a 
respins în bară. 

În a doua repriză, ilfove-
nii și-au trecut în cont două ra-
tări mari, prin Eric (șut în ba-
ră - minutul 74) și Căpățînă. 
În min. 72, Dinamo rămâne în 

10 oameni, după eliminarea lui 
Skovajsa, care a primit al doi-
lea galben pentru un fault dur.

În continuare, elevii lui Teja 
sunt din ce în ce mai periculoși 
și-i presează pe dinamoviști, 
astfel că, în minutul 74, Țîră, 
intrat cu doar 4 minute înainte, 

se distrează cu fundașii 
adverși și înscrie din 

interiorul careului 
de 16 metri.

Două mi-
nute mai târ-
ziu, Gorob-
sov este 
schimbat cu 
Tudorie, re-
venit la Vo-

luntari din 
Rusia, care 

după numai 3 
minute înscrie un 

gol superb cu exte-
riorul.

În cel de-al cincilea mi-
nut de prelungiri, Mihai Teja 
este eliminat și el de arbitrul 
Adrian Cojocaru, pentru pro-
teste. Dar nu mai contează, 

tehnicianul Ilfovenilor este fe-
ricit pentru performanța ele-
vilor săi, deși, cel mai proba-
bil, etapa următoare va urmări 
meciul cu Chindia Târgoviște 
din tribună.

Teja, încântat  
de jucătorii săi
După meci, Mihai Teja s-a 

arătat încrezător în viitorul 
echipei și i-a lăudat pe jucători. 

„Am spus mereu că trebu-
ie să riscăm, să jucăm la victo-
rie. Noi azi am fost mai buni, am 
controlat în mare parte meciul 
și cred că victoria noastră este 
meritată. Azi ne bucurăm și de 
mâine o luăm de la capăt. Es-
te important să fim echilibrați. 
Azi, la 1-0 pentru adversari  
le-am spus la băieți că trebuie să 
fim inteligenți, să avem răbdare. 
Am o echipă bună, un grup re-
ceptiv la ceea ce îmi doresc și 
sunt convins că vom duce la bun 
sfârșit obiectivul propus pentru 
acest sezon”, a declarat la finalul 
meciului Mihai Teja.

„Pasărea Phoenix”  
de la Voluntari

Alexandru Tudorie


