
1715 - 21 iunie 2020 www.jurnaluldeilfov.ro

FORMULA 1

Michael Schumacher (51 
de ani) nu și-a revenit după 
accidentul teribil suferit la schi, 
la finalul anului 2013, iar familia 
sa caută variante la cei mai 
experimentați medici din lume.
Persoanele din preajma fostului 
mare pilot din Formula 1 au 
încercat să mențină discreția 
în toată această perioadă, iar 
singurele informații primite au 
fost acelea că Schumacher a 
suferit leziuni cerebrale severe. 

Reputatul cardiolog francez 
Philippe Menasche, care s-a 
ocupat și în trecut de Michael 
Schumacher, este pregătit 
acum să efectueze un nou 

tratament bazat pe celule stem, 
scrie Contro Copertina, citat de 
Marca.

TENIS
Simona Halep (foto) a reluat 

antrenamentele pe terenul de 
tenis pe 15 mai, după ridicarea 
stării de urgență de pe teritoriul 
României, alături de antrenorul 
Artemon Apostu-Efremov.

Darren Cahill nu poate 
participa direct la ședințele de 
pregătire efectuate de Halep, 

antrenorul fiind în Australia, dar 
reușește, cu ajutorul tehnologiei, 
să monitorizeze fiecare 
antrenament.

Simona Halep a disputat ulti-
mul meci oficial din acest sezon, 
suspendat din cauza pandemiei, 
pe 22 februarie, când a câștigat 

turneul Premier de la Dubai, 
după finala cu Elena Rybakina, 
încheiată 3-6, 6-3, 7-6 (5).

HANDBAL
SCM Râmnicu Vâlcea va 

juca în prima etapă a sezonului 
2020-2021 al Ligii Naționale de 

SPO   TRBurleanu este un anti-lider pentru că acea atitudine 
de a crea panică îl definește pe anti-lider. În acest 
moment aveam nevoie de unitate și dialog.

 JUSTIN ȘTEFAN,  secretarul general al LPF

handbal feminin cu SCM Craio-
va, în deplasare, pe 27 august, 
iar CSM București va evolua 
pe terenul formației SCM Gloria 
Buzău, potrivit tragerii la sorți 
a campionatului, desfășurată 
joia trecută la sediul FRH. Liga 
Florilor MOL va avea 16 echipe 
la start. 

Derby-ul dintre SCM Râmnicu 
Vâlcea și CSM București se va 
disputa în etapa a 10-a, în Sala 
Sporturilor „Traian”, din Râmni-
cu Vâlcea.

Turul se va încheia pe 10 ianu-
arie 2021, iar returul va debuta 
imediat, campionatul urmând să 
se încheie pe 23 mai.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

O frază
cât o știre
 După ce Gigi Becali a re-
marcat în meciul cu CFR Cluj 
ineficiența din atac a FCSB, el a 
declarat că va încerca să creas-
că eficacitatea echipei și că s-a 
gândit să folosească „un copil” 
care, cel mai probabil, va fi Cristi 
Dumitru, Bogdan Vintilă urmând 
să-l folosească în calitate de vârf 
la următoarele meciuri.
 Helmut Duckadam, președinte 
de imagine al FCSB, și-a dat de-
misia  după ce Becali i-a micșorat 
salariul cu 78%, pe timpul pan-
demiei de coronavirus, iar fostul 
goalkeeper ajunsese să câștige 
2.000 de lei lunar.
 FC Hermannstadt a confirmat 
despărțirea de Vasile Miriuță (51 
de ani), care a devenit primul an-
trenor demis după reluarea Ligii 
1, iar impresarul Anamaria Pro-
dan a anunțat că succesorul lui 
Miriuță ar putea fi tânărul spaniol 
Ruben Albes (35 de ani, foto), 

care a antrenat ultima oară la 
UCAM Murcia, în liga a treia.
 Cristiano Bergodi este noul 
antrenor al lui Gaz Metan Mediaș, 
după ce Edi Iordănescu a plecat 
de la echipă după ce a aflat că 
clubul se va despărți la sfârșitul 
lunii de 9 jucători ale căror con-
tracte vor expira pe data de 30 
iunie.

despre fotbal

Coincidența a făcut ca 
prima partidă din play-out 
desfășurată după reluarea 
campiontului să fie 
ceea ce s-ar putea numi 
„derby”-ul ilfovean, deși 
confruntarea a avut loc 
între două echipe aflate 
în subsolul clasamentului: 
FC Voluntari și Academica 
Clinceni. Rezultatul 
categoric obținut de 
elevii lui Teja a avut drept 
consecință o „rocadă” 
între cele două rivale din 
Ilfov, iar Academica este 
acum „lanterna roșie” a 
clasamentului.

Totuși, se poate spune, în 
mod cert, că rezultatul con-
fruntării nu reflectă jocul de pe 
teren, Academica fiind victima 
unui portar în zi nefastă, San-
tos, iar clincenarii au fost clar 
urmăriți de un ghinion cât ca-
sa la golul doi al celor din Vo-
luntari.

În prima repriză, Acade-
mica Clinceni a fost mult mai 
ofensivă și a avut 3-4 ocazii 
destul de clare, dar Cojoca-
ru și apărarea „marinarilor” au 
fost la post. Una dintre ocazii 
a fost cea a lui Buziuc din mi-
nutul 20, când oaspeții au fost 
aproape de gol, dar Cojocaru 
s-a opus, iar gazdele au ple-
cat rapid în atac, fază care s-a 
încheiat cu golul marcat de Si-
monovski cu capul din 5 metri, 
din centrarea lui Mățan (min. 
21).

Șase minute mai târziu 
(27) s-a petrecut faza meciu-
lui, care le-a adus gazdelor cel 
de-al doilea gol: fundașul An-
draz Struna a dorit să centre-
ze în careul celor din Clinceni, 
mingea i-a depășit pe toți ju-
cătorii aflați acolo, inclusiv pe 
portarul Miguel Santos, apoi a 
lovit bara, a deviat în spatele 
lui Santos și a intrat în poartă!

În minutul 67, Dobrescu a 
înscris cu un șut superb la ră-
dăcina barei, dar centralul Se-
bastian Colțescu a văzut ofsaid, 
deși tușierul nu ridicase fanio-
nul, astfel că golul oaspeților a 
fost anulat. Reluările de la TV 
au arătat ulterior că decizia lui 
Colțescu a fost clar una eronată!

Până ca Dobrescu să afle 
decizia arbitrului, acesta i-a de-
dicat „reușita” lui Paul Pîrvules-
cu, suspendat provizoriu pentru 
dopaj. 

Rezultatul final a fost sta-
bilit în minutul 76 de Alexan-
dru Tudorie. Fostul atacant de 
la FCSB a preluat o minge la 10 
metri de poartă și a trimis ele-
gant, cu exteriorul, pe lângă 
Santos. Ultimul eveniment no-
tabil al înfruntării a fost elimi-
narea lui Alexandru Vlad, din 
minutul 84, pentru cumul de 
cartonașe galbene.

Ilie Poenaru, 
dezamăgit că echipa 

continuă să ia 
„goluri de cascadorii 

râsului”
„O înfrângere dură, greu 

de digerat. Trebuie să scot în 
evidență că 20 de minute Vo-
luntariul nu a avut o ocazie 
clară și ne-a dat două goluri. 
Noi am avut două ocazii, să nu 
spun 3, și n-am marcat. Sun-
tem obișnuiți cu greșeli d-as-
tea, luăm goluri de cascadorii 
râsului. Le-am spus jucători-
lor că nu este nimic pierdut. A 
fost un meci bun, un ritm bun. 
Important este să trecem cât 
mai repede peste această în-
frângere. 

Șanse să ne salvăm avem 
în continuare. Nu ai voie să 
iei un asemenea gol. Proba-

bil soarele, și-a calculat pașii 
greșit, o să vedem, o să-mi 
spună portarul ce s-a întâm-
plat”, a declarat antrenorul 
Academicii, Ilie Poenaru, du-
pă meci.

ROCADĂ ÎN SUBSOLUL CLASAMENTULUI, DUPĂ RELUAREA COMPETIȚIEI ÎN LIGA I

„Marinarii” din Voluntari vs. 
„Academicienii” din Clinceni: 3-0!
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