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TENIS
Turneul de tenis de la Indian 

Wells (Statele Unite) a fost 
anulat din cauza epidemiei 
de coronavirus, au anunţat 
organizatorii, citaţi de AFP. 
Turneul avea anunţate premii de 
peste 17 milioane de dolari.

Această decizie a fost luată 
după ce „Departamentul de 
sănătate publică al comitatului 
Riverside a declarat o urgenţă de 
sănătate publică pentru Coachella 
Valley, în urma unui caz confirmat 
de coronavirus (Covid-19) la 
nivel local”, a indicat conducerea 
turneului, care a asigurat că a 
urmat „sfaturile profesioniștilor 
din sănătate, ale Centrelor pentru 

controlul maladiilor și ale statului 
California”.

HANDBAL
SCM Râmnicu Vâlcea și 

CSM București (foto) și-au 
încheiat parcursul în grupele 
Ligii Campionilor. Campioana 
României a pierdut în deplasarea 
la Gyor, în ultimul meci al 
grupelor, scor 35-29. 

În ceea ce o privește pe 
vicecampioană, „tigroaicele” 
s-au impus în faţa nordicelor de 

la Vipers, în Sala Polivalentă din 
București, scor 28-22. Cele două 
meciuri nu au avut vreo miză, 
ambele formaţii fiind calificate de 
pe locurile 4 din grupele lor.

În continuare, pentru a ajunge 
în Final Four-ul Champions 

League, SCM Râmnicu Vâlcea va 
juca cu Metz, iar CSM București 
va trebui să treacă de Gyor.

BASCHET
U-BT Cluj-Napoca a învins 

echipa germană Medi Bayreuth 

SPO   TRProbabil că nu suntem plăcuţi, avem 
stadionul urât. De-acum, o să jucăm 11 
contra 14!

ILIE POENARU, antrenor Academica Clinceni

cu scorul de 83-82 (25-25, 
23-14, 17-19, 18-24), în BT 
arena din Cluj-Napoca, în prima 
manșă a sferturilor de finală ale 
competiţiei de baschet masculin 
FIBA Europe Cup. Primele 
zece minute ale partidei au 
fost echilibrate, după care „U” 
s-a desprins, iar la jumătatea 
meciului avea un avans de nouă 
puncte, 48-39. Echipa germană a 
început apoi o cursă de urmărire 
și a fost aproape de a obţine 
victoria, însă în cele din urmă 
clujenii au câștigat la limită, cu 
83-82.

Manșa secundă va avea loc pe 
11 martie, la Bayreuth.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

O frază
cât o știre
 În etapa 24 a Ligii a II-a, 
Concordia Chiajna a învins-o, 
acasă, pe ASU Politehnica 
Timișoara, scor 2-1, iar Sportul 
Snagov nu s-a prezentat la 
partida de pe teren propriu cu 
UTA Arad, a pierdut cu scorul 0-3 
la masa verde și a fost exclusă 
din competiţie.
 În urma unei ședinţe la care 
au participat acţionarul Victor 
Angelescu, președintele Ovidiu 
Burcă și Andrei Nicolescu s-a 
luat decizia de a-l demite pe 
Daniel Pancu din funcţia de 
antrenor principal, iar printre 
numele vehiculate pentru poziţia 
de antrenor este cel al lui Dan 
Alexa.
 Cristi Bălgrădean (foto), care 
are contract de 10.000 de euro 
pe lună, a fost 
dat afară de 
FCSB, după 
ce s-a aflat 
că a ascuns 
semnarea 
contractului 
cu CFR Cluj, 
și a părăsit 
echipa, chiar dacă nu și-a reziliat 
înţelegerea cu echipa roș-
albastră, iar FCSB este nevoită 
să-i achite salariul până la vară. 
 FC Dinamo București și 
antrenorul principal Dusan Uhrin 
au convenit astăzi încheierea 
pe cale amiabilă a raporturilor 
contractuale, a anunţat 
conducerea executivă  
a clubului din Ștefan cel Mare 
prin intermediul site-ului oficial, 
www.fcdinamo.ro. 

CLASAMENT Liga 1
Play-off

Play-out

Meciul din etapa a doua 
a play-out-ului dintre 
Academica Clinceni și 
FC Viitorul a fost unul 
„cu cântec”. În ciuda 
unei prestații foarte 
bune a jucătorilor lui Ilie 
Poenaru, aceștia s-au 
văzut învinși nu de elevii 
lui Hagi, ci de brigada 
de arbitri, în frunte 
cu „centralul” Lucian 
Rusandu, care a arbitrat 
pe față împotriva 
ilfovenilor.

Și asta s-a văzut încă din 
min. 3, când Merloi a luat o fază 
pe cont propriu, pe dreapta, a 
intrat în careu, flancat de Cristi 
Ganea, după care a căzut în ca-
reu. Academica ar fi meritat un 
penalty la această fază, dar Ru-
sandu a lăsat faza să continue.

Cel care a deschis scorul în 
favoarea Viitorului, în min. 19, 
a fost Cristi Ganea cu un șut 
absolut spectaculos, din cross, 
cu stângul.

Academica nu s-a predat, ci 
a continuat să creeze faze peri-
culoase, iar în min 44 Eugeniu 
Cebotaru a restabilit egalitatea, 
printr-un șut sănătos din interi-
orul careului, sub transversală. 

La 10 minute de la relua-
re Adrian Șut a marcat golul de 
2-1 cu o lovitură de cap, de lân-
gă bara din stânga porții, după 
un corner de pe stânga.

Până în min. 72, Academi-
ca a reușit să țină de rezultat, 
însă Rusandu se pare că nu a 
fost de acord cu evoluția sco-
rului și a inventat un penalty,  
considerând că Bejan, care a 
sărit la cap după o centrare a 
constănțenilor, l-a faultat pe 
Casap, în careul de 16 metri. 
Un minut mai târziu, Gabi Ian-
cu a transformat lovitura de la 
11 metri.

În min 78, Rivaldinho a 
fost cel care a marcat golul 
victoriei pentru Viitorul, după o 
fază de atac inițiată de Louis 
Munteanu. Acesta a șutat, Mi-
guel Santos a plonjat și a res-
pins, după care Rivaldinho, ne-
marcat, a îndeplinit o simplă 
formalitate. 

În min. 90+3 Robert Ion 
ar fi putut aduce egalarea bi-
nemeritată pentru Academi-
ca, dar șutul său năprasnic, din 
afara careului de 16 metri, a lo-
vit transversala porții lui Căbuz, 
iar confruntarea cu Viitorul s-a 
terminat cu scorul de 2-3.

Ilie Poenaru, foc  
și pară pe arbitraj

După meci, Ilie Poenaru 
(medalion), antrenorul gazde-
lor, a acuzat dur arbitrajul. 

„Intervine el (n.r. - arbitrul 
Lucian Rusandu) și dă penalty. 
Dar la Boboc de ce nu dai? 
Dar la Mladen de ce nu dai ni-
mic când îl lovește pe Buziuc? 
Dar la Șut când este tras 
de tricou de ce vezi  
și-ți schimbi direcția 
de alergare? Păi, 
ce facem fraților? 
Cum să nu te 
simți furat? Ori 
atâta poate, ori 
așa a vrut. Antre-
năm ceva, pregă-
tim ceva și intervin 
alții. Nu. Lăsați-i să 
mă bată și să pierd eu 
pe teren, pentru că suntem 
fraieri. (...) Eu am încercat să 
am un dialog cu el, dar te per-
siflează, nu vorbește cu tine”, a 
explicat antrenorul de la Acade-
mica Clinceni.

Ilie Poenaru a continu-
at: „La pauză, i-am spus să fie 
mai atent la Mladen, că tot tim-
pul îl provoacă pe Buziuc și nu 
mai vreau să spun ce mi-a zis 

atunci. Muncim o săp-
tămână ca să vi-

nă ei să distrugă 
meciul. Se ve-
de cu ochiul li-
ber. Cred că 
observați și voi 
ce se întâm-
plă. Sunt favo-
rizate alte echi-

pe care se luptă 
cu noi la retrogra-

dare. Ceva se întâm-
plă. Mă tem de ce ur-

mează. Probabil că nu suntem 
plăcuți, avem stadionul urât. 
De-acum, o să jucăm 11 contra 
14!”, a mai adăugat Poenaru, la 
finalul partidei.

Academica, defavorizată clar  
de arbitraj în partida cu Viitorul

 LUCIAN RUSANDU A INVENTAT UN PENALTY INEXISTENT

despre fotbal


