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TENIS
Simona Halep a rămas pe lo-

cul al doilea în clasamentul WTA, 
dat publicităţii luni, la aproape 
2.700 de puncte de liderul 
Ashleigh Barty (Australia).

Totodată, Halep are un avans 
de aproximativ 800 de puncte 
faţă de ocupanta locului al trei-
lea, Karolina Pliskova (Cehia).

Patru românce sunt în top 100. 
Sorana Cîrstea a coborât două 
locuri și e pe 74, Patricia Ţig a 
urcat o poziţie și e pe 80, iar Ana 
Bogdan a coborât două locuri și 
e pe 90.

La dublu, Raluca Olaru e prima 
româncă din top 100, urcând o 
poziţie, pe 53, Monica Nicules-

cu a coborât două locuri și e pe 
61, iar Irina Bara a coborât și ea 
o poziţie și e pe 100.

HANDBAL
Dinamo (foto) s-a calificat în 

optimile Ligii Campionilor după o 
nouă victorie în faţa lui Sporting 
Lisabona. Handbaliștii antrenaţi 
de Constantin Ștefan s-au impus 
și pe teren propriu cu 26 - 24, 
după un meci în care românii au 
avut mereu iniţiativa. În tur, a 
fost 26 - 25 pentru Dinamo.

„Ne-am pregătit un an de 
zile pentru acest meci. Acum 
am arătat că suntem o echipă 
puternică, cu suporteri de nota 
10, care au făcut spectacol în 
Sala Dinamo”, a spus, la finalul 
jocului, Constantin Ștefan, 
antrenorul câinilor.

În optimi, Dinamo va juca cu 
PSG. Parizienii au ajuns de 3 
ori în Final Four în ultimele 4 
sezoane.

RUGBY
Jucătorii loturilor naţionale 
de rugby au primit măști 

SPO   TRAm câștigat meritat, sunt 3 puncte foarte 
importante. Acum putem zâmbi și noi

ILIE POENARU, antrenor Academica Clinceni

și soluţii dezinfectante în 
cantonamente în contextul 
măsurilor de prevenire și 
combatere a coronavirusului, a 
anunţat FRR pe site-ul oficial. 
„Astfel, începând de vineri, 28 
februarie, odată cu intrarea în 
cantonament a lotului naţional de 
seniori, care va pregăti meciul 
cu Rusia, de pe 7 martie, din 
Rugby Europe Championship, 
jucătorii vor primi măști de 
protecţie și dezinfectant pentru 
mâini. De asemenea, ei vor 
fi informaţi despre măsurile 
elementare care trebuie luate 
pentru a evita infectarea cu 
coronavirus”, a scris FRR.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

O frază
cât o știre
 În etapa 23 din liga a II-a, 
Concordia Chiajna a pierdut 
meciul din deplasare cu Turris 
Turnu Măgurele, scor 1-2, iar 
partida Metaloglobus - Sportul 
Snagov nu s-a mai disputat, 
deoarece ilfovenii nu s-au mai 
prezentat la confruntare.
 Plecat în vara lui 2018 de 
la Craiova, brazilianul Gustavo 
Vagenin revine în Bănie pentru 
restul acestui sezon, după ce 
a evoluat în ultima perioadă la 
Liaoning Whowin, în China, unde 
a jucat 39 de meciuri, a marcat 
11 goluri și a pasat decisiv în 9 
rânduri.  
 Gigi Becali, finanţatorul FCSB, 
îl vrea la echipa sa pe unul dintre 
cei mai doriţi fundași centrali din 
Liga 1, Andrei Chindriș (foto), 

de la FC Botoșani, și a a anunţat 
că  este dispus să plătească 
1.000.000 de euro pentru a-l 
transfera la echipa sa, de la FC 
Botoșani.
 CS Mioveni l-a prezentat 
oficial pe Claudiu Niculescu, 
care va fi noul director tehnic al 
echipei aflate pe locul secund, 
după ce, în urma rezultatelor 
înregistrate de echipă în acest 
an, conducerea clubului a decis 
să întărească banca tehnică.

despre fotbal

CLASAMENT Liga 1
Play-off

Play-out

Ilie Poenaru și elevii săi 
au început cu dreptul 
play-out-ul și au reușit 
o victorie la care puțini 
se așteptau, având în 
vedere că meciul s-a 
jucat pe stadionul lui 
Dinamo, deoarece 
stadionul din Clinceni 
nu are nocturnă. 

La rândul lor, „marinarii” lui 
Teja i-au ținut în șah pe jucă-
torii lui Hagi și au reușit să le 
smulgă un punct prețios pen-
tru salvarea de la retrogradare.

Așadar, „academicienii” au 
întrerupt seria nesfârșită a ega-
lurilor din ultima perioadă și 
au obținut o victorie nesperată 
chiar în „bârlogul” „câinilor roșii”.

Prima mare ocazie a 
aparținut ilfovenilor, când, în 
min. 22, Moussa l-a deschis pe 
Merloi, care a tras la poartă din 
marginea careului, dar șutul 
său a fost blocat de Skovajsa.

În minutul 30, este rândul 
dinamoviștilor să beneficieze 
de o ocazie uriașă, după ce ar-
bitrul Bârsan a dictat lovitură li-
beră indirectă pentru Dinamo, 
de pe linia careului de 6 metri. 
Lovitura libera a fost însă rata-
tă de Perovic, care a șutat în 
Vojtus mingea trimisă de Vali 
Lazăr, iar prima repriză s-a ter-
minat nedecisă, 0-0.

În repriza a doua (min. 46), 
Ilie Poenaru face o mutare in-
spirată și-l introduce pe Bu ziuc 
în locul lui Robert Ion. El va fi cel 
care va înscrie unicul gol al me-
ciului, în min. 71, după ce por-
tarul dinamoviștilor, Piscitelli, a 
degajat către Kostrna, care a 
pasat greșit cu capul la adver-
sarul său, Buziuc, iar acesta a 
prins un șut superb, care a adus 
victorie ilfovenilor.

Același Buziuc a avut încă 
o ocazie în minutul 90+5, când 
Buziuc a accelerat spre poartă, 
dar portarul Piscitelli i-a furat 

mingea din gheată în ultimul 
moment. Astfel, după prima 
etapă din play-out, Academica 
ocupă locul 4, cu 14 puncte, la 
doar trei puncte de Dinamo.

Marți, 3 martie, Academi-
ca Clinceni și Dinamo se vor 
înfrunta din nou, de această 
dată în sferturile Cupei Româ-
niei.

 Ilie Poenaru,  
un antrenor fericit

Tehnicianul ilfovenilor s-a 
arătat încântat de rezultatul 
obținut și l-a lăudat pe Buziuc 
pentru prestația sa.

„Mă așteptam să bat!  
M-am săturat de atâtea ega-
luri, m-am săturat să ne apă-

răm, trebuie să mai jucăm și 
fotbal. Am câștigat meritat, 
sunt 3 puncte foarte importan-
te. Acum putem zâmbi și noi. 
Buziuc este un jucător puter-
nic, de execuție, am gândit-o și 
mi-a ieșit. I-a ieșit și lui, îl feli-
cit. E bine când jucăm cu echi-
pele mari, se deschid, joacă 
fotbal. Dinamo e echipă mare, 
în Cupă ne va aștepta alt meci”, 
a declarat antrenorul Ilie Poe-
naru după meci.

Viitorul se împiedică 
de FC Voluntari
FC Viitorul a fost ținut în 

șah de FC Voluntari, în pri-
ma etapă din play-out. Ilfove-
nii au ratat prima ocazie, prin 

Mățan, iar apoi prin Vlad, du-
pă o combinație superbă cu 
același Mățan. Până la pauză, 
Laidouni a fost și el aproape 
de gol, dar nu a nimerit poar-
ta. În partea secundă, Cojoca-
ru a avut o paradă excelentă la 
șutul lui Zoua, care a mai ratat 
o dată în minutul 80. Până la fi-
nal, gazdele au mai ratat prin 
Ghiță și Cristi Ganea, iar Viito-
rul - Voluntari s-a terminat 0-0.

Astfel, „marinarii au reușit 
să rămână neînvinși în ultime-
le 4 etape și au mai adăugat un 
punct la „zestrea” lor slabă, dar 
rămân în continuare pe ultimul 
loc cu 11 puncte, la doar 2 de 
locul de baraj ocupat de Her-
mannstadt, cu care se va întâl-
ni etapa următoare!

După victoria cu Dinamo, Academica 
ocupă locul 4 în play-out!

 FC VOLUNTARI RĂMÂNE „LANTERNA ROȘIE”


