
1722 - 28 iunie 2020 www.jurnaluldeilfov.ro

HANDBAL

CSM București, echipa 
antrenată de Adi Vasile, a primit, 
așa cum se aștepta, wild-card 
pentru viitoarea ediție a Ligii 
Campionilor la handbal feminin, 
informează site-ul www.ehfcl.com. 

CSM se află pe lista celor 16 
grupări anunțate de Federația 
Europeană (EHF), după ce clubul 
a terminat pe locul secund 
campionatul național în urma 
deciziei FRH, după SCM Râmnicu 
Vâlcea. Câștigătoare ale trofeului 
în 2016, jucătoarele de la CSM 
au prins lista scurtă din care 
mai fac parte, conform site-ului 
mai sus amintit, formațiile Brest, 
Ferencvaros, ȚSKA Moscova, 

Bietigheim, Podravka Koprivnica și 
Krim Ljubljana.

BOX
Mike Tyson (foto, dreapta), cel 

poreclit la un moment dat „Cel mai 
rău om de pe planetă”, a debutat 
deja la Hollywood ca actor, iar acum 
devine și subiect de film. Jamie 
Foxx (foto, stânga), actorul care 
a luat Oscarul pentru interpretarea 
rolului din filmul despre viața lui Ray 
Charles, va fi cel care va juca rolul 
principal într-o peliculă despre viața 

celui care deține încă titlul de cel mai 
tânăr campion mondial al greilor. 

Jamie Foxx a început deja antre-
namentele pentru acest rol care va 
necesita o transformare fizică im-
presionantă. Va trebui să aibă 97 de 
kg la începutul filmului și să ajungă 
pe parcurs la 113 kg. 

„Vă jur, lumea va fugi după mine 
pe stradă ca să-mi ceară autogra-
ful, crezând că sunt Mike Tyson”, a 
spus actorul.

TENIS
Croatul Borna Coric, care a 

participat în weekend la turneul 

SPO   TRAr trebui testat băiatul ăla, i s-a făcut rău, 
prea a căzut așa secerat. Poate l-a împușcat  
din tribună!

MIRCEA REDNIC, antrenor Poli Iași

de la Zadar, din cadrul circuitului 
demonstrativ Adria Tour, organizat 
de liderul mondial Novak Djokovic, 
a fost testat pozitiv la COVID-19, a 
anunțat numărul 33 mondial.

Sâmbătă, Coric l-a învins pe 
Grigor Dimitrov cu 4-1, 4-1, iar 
după aceea bulgarul a fost nevoit 
să se retragă din cauza stării de 
sănătate.

Novak Djokovic a refuzat să fie 
testat în Croația și a părăsit țara. El 
nu are simptome și ar urma să fie 
testat la Belgrad.

Potrivit SportKlub, preparatorul 
fizic al lui Djokovic, Marko Paniki, ar 
putea fi și el pozitiv, la fel ca antre-
norul lui Dimitrov, Kristijan Groh.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

O frază
cât o știre
 Astra este unul dintre cluburile 
cu probleme financiare, iar con-
ducătorii clubului, mai exact, Dani 
Coman și Petre Buduru, au recu-
noscut că au împrumutat clubul 
cu bani pentru a ajuta la plata 
salariilor restante către jucători. 
 Laurențiu Reghecampf, care 
în prezent se află sub contract cu 
Al Wasl, a declarat că ar reveni la 
FCSB, afirmația fiind confirmată 
de faptul că tehnicianul pare 
dispus să-l lase pe preparatorul 
fizic, Thomas Neubert, să vină la 
echipa lui Gigi Becali.
 Bogdan Planic (foto) a cerut 
rezilierea contractului după ce nu 
a primit salariul pe lunile martie 

și aprilie și nu a mai venit la an-
trenament, iar fundașul sârb a 
primit oferte de cluburi din Italia, 
Germania, Serbia și Rusia și im-
presarul jucătorului este convins 
că el va pleca liber de contract de 
la FCSB. 
 CFR este pe primul loc în 
Liga 1, dar Dan Petrescu nu este 
deloc liniștit, deoarece Arlauskis 
și Țucudean sunt pe picior de 
plecare de la echipa din Gruia, 
având în vedere că celor doi le 
expiră contractele la 30 iunie, dar 
încă nu și-au prelungit înțelegerea 
cu CFR.

despre fotbal

CLASAMENT
Play-off

Play-out

Ambele echipe ilfovene 
din Liga I au întâlnit-o în 
ultimele lor partide pe 
Poli Iași și amândouă au 
reușit victoria cu același 
scor, 1-0, deși elevii 
lui Rednic au condus 
ostilitățile în ambele 
meciuri. Astfel, urmăriți 
și de ghinion, au ajuns 
să ocupe ultimul loc 
al clasamentului, iar 
Academica Clinceni 
a ajuns pe loc de 
baraj, în timp ce FC 
Voluntari a urcat pe 
locul 8 al clasamentului 
Ligii I, după ce păruse 
condamnată iremediabil 
la retrogradare!

E cât se poate de limpe-
de că Mihai Teja a făcut minuni 
de la venirea sa la Voluntari! O 
deovedește și faptul că, în cele 
trei partide disputate de la relu-
area campionatului, echipa sa a 
a obținut tot atâtea victorii.

În meciul disputat dumi-
nică, Voluntari a deschis sco-
rul destul de repede, prin Mi-
hai Căpățână, care a transfor-
mat un penalty cam ușor acor-
dat de arbitrul Istvan Kovacs, în 
minutul 17.

În continuare, repriza I a 
fost una destul de echilibrată, 
cu ocazii de partea ambelor 
echipe. În repriza a doua, în-
să, Poli a preluat conducerea 
ostilităților și a atacat pericu-
los, ratând numeroase ocazii. 
Dar singurul care s-a apropi-
at periculos de poarta lui Co-
jocaru a fost veteranul Andrei 
Cristea, care a șutat în bară 
imediat după intrarea pe te-
ren (86).

După această victorie, FC 
Voluntari urcă pe locul 8 al Li-
gii 1, cu 21 de puncte. De par-
tea cealaltă, Poli Iași tremură 
serios cu gândul la retrograda-
re. Moldovenii au trei eșecuri la 
rând și doar 15 puncte după 5 
meciuri jucate în play-out.

Mihai Teja și-a 
felicitat echipa
La final, antrenorul celor 

de la Voluntari s-a arătat foar-
te mulțumit de elevii săi.

„Mă bucur că am câștigat 
trei puncte, erau cele mai im-
portante, venim după trei me-
ciuri într-o săptămână. A fost 
destul de greu, îi felicit pe 
băieți, și-au făcut datoria cu 
brio. (...) Au avut câteva oca-
zii, clar am avut șansă spre fi-
nal, dar cred că explicația es-
te oboseala. Sunt aceeași ju-
cători care joacă din trei în trei 

zile. N-a fost ușor să câștigi 
trei meciuri consecutive cu 
Clinceni, Sepsi și Iași”, a de-
clarat Teja, după meci.

La Iași, norocul 
a fost de partea 

„academicienilor”
Veniți cu intenția clară de a 

nu pierde puncte în Copou, ju-
cătorii lui Poenaru s-au blocat 
în apărare și au cedat inițiativa 
ieșenilor. În aceste condiții, Poli 
a dominat clar meciul, fapt re-
cunoscut și de antrenorul oaspe-
ților, Ilie Poenaru. Statistica o de-
monstrează clar: elevii lui Mircea 
Rednic au avut o posesie zdrobi-
toare, 15-0 la cornere! Dar, no-
rocul a fost de partea ilfoveni-
lor și echipa din Clinceni s-a im-
pus norocos după o gafă uriașă 
a tânărului portar ieșean Ștefan 
Târnovanu, cel care aparține de 
FCSB. În minutul 77, Achim a tri-

mis un șut telefonat spre poar-
ta Iașiului, din colțul din dreap-
ta al careului, mai mult o pasă 
spre portar, iar Târnovanu, mult 
prea relaxat între buturi, a scă-
pat mingea în poartă. 

După meci, Ilie Poenaru a 
recunoscut dominarea ieșenilor.

„Ne-au dominat categoric, 
au avut o posesie foarte bună, 
dar faza defenisivă am făcut-o 
foarte bine. Am reușit și să mar-
căm de data aceasta, față de 
meciul cu Voluntari. Am avut și 
puțină șansă. Iașiul ne-a domi-
nat, o echipa foarte bună.

Punctele contează și es-
te important că am revenit lân-
gă pluton. Achim este un jucă-
tor bun, de pătrundere, care îm-
pinge foarte bine jocul. Am avut 
puțină șansă. Avem un moral 
bun, avem speranță, dar trebu-
ie să ne schimbăm jocul. Nu am 
fost așa de mulțumit de joc”, a 
spus antrenorul.

Ilfovenele, victorie  
„la indigo” cu Poli Iași

 Academica le-a predat „lanterna roșie” ieșenilor


