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TENIS
Ana Bogdan (locul 92 WTA), 

Irina Bara (locul 159 WTA), 
Jaqueline Cristian (locul 162 
WTA), Gabi Ruse (locul 77 WTA) 
și Georgia Crăciun (locul 354 
WTA) au primit un sprijin din par-
tea WTA. Conform SportMedia.
ro, sumele variază între 5.700 și 
10.400 de dolari.

WTA a decis să ajute jucă-
toarele mai slab clasate, care 
se bazau pe câștigurile de la 
fiecare turneu jucat. Nu au primit 
ajutor financiar din partea WTA 
jucătoarele Simona Halep (locul 
2 WTA), Sorana Cîrstea (locul 75 
WTA), Irina Begu (locul 81 WTA), 
Patricia Țig (locul 85 WTA), Miha-

ela Buzărnescu (locul 120 WTA) 
sau Monica Niculescu (locul 136 
WTA). 

HANDBAL
Echipa de handbal feminin CSM 

Corona Brașov, exclusă din Liga 
Naţională la sfârșitul anului trecut 
ca urmare a unui caz de dopaj în 
grup, se va înscrie în ediţia 2020-
2021 a Diviziei A, iar postul de 
antrenor principal va fi ocupat de 
Simona Gogîrlă (foto), informează 
gruparea ardeleană pe site-ul 

oficial. „Clubul CSM Corona 
Brașov începe reconstrucţia 
unei echipe puternice la Brașov 
și va avea începând din sezonul 
competiţional 2020-2021 echipă 
în Divizia A de handbal feminin. 
Formaţia brașoveană va fi 
pregătită de fosta internaţională 

Simona Gogîrlă, care va face 
echipă pe banca tehnică cu 
Vasile Curiţeanu”, se spune pe 
site-ul amintit.

MOTO GP
Pilotul italian Andrea Dovizioso 

(Ducati), actualul vicecampion al 

SPO   TRSe vede o schimbare în bine de la ultimul 
meci. (...)Astăzi i-am felicitat, au făcut o 
partidă bună!

ADRIAN MIHALCEA, antrenor Dinamo

lumii la clasa regină a motociclis-
mului viteză, și-a fracturat clavi-
cula stângă și a fost supus unei 
intervenţii chirurgicale. Incidentul 
survine cu trei săptămâni înainte 
de debutul Campionatului Mondi-
al de MotoGP, pe 19 iulie, la Jerez 
de la Frontera, în Spania.

Într-un comunicat postat pe 
Twitter, Ducati a precizat că 
Dovizioso a căzut în timpul unei 
curse de motocros la Faenza. În 
vârstă de 34 ani, Andrea Dovizio-
so concurează pentru Ducati din 
2013. În ultimele trei sezoane, el a 
fost vicecampion mondial în  
MotoGP, fiind devansat de spani-
olul Marc Marquez (Honda).

Pagină realizată de Andrei Dumitru

O frază
cât o știre
 Planul de vânzare al echipei 
de fotbal FC Dinamo București a 
intrat într-o nouă etapă, după ce 
spaniolii care sunt interesaţi de 
clubul finanţat până acum de Ionuţ 
Negoiţă, au mai virat suma de 
400.000 €, urmând să plătească 
și o garanţie de 9 milioane d euro.
 Fundașul Bogdan Planic a 
părăsit FCSB în pauza com pe-
tiţională, iar antrenorul Bogdan 
Vintilă, care s-a declarat surprins 
de decizia sârbului, spune că 
sârbul nu va face cale întoarsă și 
chiar dacă Planic va alege să revi-
nă la antrenamentele FCSB, el nu 
va putea să-l mai primească.
 Ionuţ Radu (foto) a fost 
împrumutat în această iarnă la 
Parma, de la Inter Milano, însă nu 
a apucat să debuteze la noua sa 

echipă, dar se pare că Radu va 
continua la Parma cel puţin până 
la finalul acestui sezon, după ce 
acesta și-a prelungit contractul 
cu echipa lui Roberto D’Aversa 
până la 31 august. 
 Viorel Moldovan nu va mai fi 
pe banca celor de la Târgoviște 
la meciul Chindia-Voluntari, în 
etapa a 7-a din Liga 1, play-out, 
care se va disputa miercuri, de 
la ora 20:00 și, în proporţie de 
99 la sută, Emil Săndoi va fi noul 
antrenor al echipei.

CLASAMENT Liga 1
Play-off

Play-out

De când a fost reluat 
campionatul, etapă de etapă 
stau și mă crucesc! Urmăresc 
evoluția celor două echipe 
ilfovene și nu-mi vine a-mi 
crede ochilor când văd că 
ultimele două clasate în play-
out acum două săptămâni au 
ajuns revelația competiției și 
„bat” echipe mult mai cotate 
decât ele. Iar Mihai Teja 
se poate spune că a ajuns 
antrenorul momentului, cu 
patru victorii consecutive, 
care i-au adus pe „marinari” 
pe locul al II-lea din play-out, 
la 7 puncte de prima clasată, 
Viitorul.

Formația lui Adi Mihal-
cea își pusese marea speranță  
într-o victorie cu cei de la Vo-
luntari care i-ar fi ajutat să pă-
răsească ultimul loc din clasa-
ment. Dar, n-a fost să fie! Aflați 
într-o criză profundă, care se 
dovedește a fi interminabi-
lă, „câinii” s-au dovedit în con-
fruntarea cu „marinarii” de Il-
fov doar niște cățeluși. Aceștia 
au avut o primă fază mai lega-
tă abia în minutul 28, dar șutul 
lui Vali Lazăr a fost prins de Co-
jocaru. Ilfovenii au dat replica 
prin Ion Gheorghe, dar șutul 
său a fost exact pe direcția 
lui Piscitelli. La ultima fază a 
primei reprize, Puljic a ratat 
exasperant, din 2 metri și l-a 
evidențiat pe Cojocaru. 

În partea secundă, Pașcanu 
și-a încercat norocul de la 
distanță, dar portarul dinamo-
vist a prins. Imediat a urmat 
eliminarea lui Ioan Filip, care a 
primit al doilea cartonaș galben 
și dinamoviștii au rămas în 10 
oameni.

Voluntariul a ratat apoi o 
șansă imensă, când Belu Iorda-
che l-a pus din nou la încercare 
pe Piscitelli. 

În minutul 75, însă, Ion 
Gheorghe, jucătorul format 

chiar de Dinamo, i-a dat lovitu-
ra de grației fostului său club, 
când a șutat din afara careului, 
din poziție centrală, de la 22 de 
metri, și l-a îngenuncheat, la 
propriu, pe Piscitelli.

Până la final, Dinamo a ce-
rut un penalty la un duel dintre 
Sin și Pablo De Lucas, însă sco-
rul a rămas neschimbat și Di-
namo a ajuns la 6 eșecuri în 8 
meciuri de campionat în 2020. 
Totodată, Dinamo a marcat un 
singur gol de la reluarea campi-
onatului și a primit 7.

La rândul ei, FC Voluntari 
a bifat ce-a de-a doua victorie 
consecutivă asupra lui Dinamo 
și se află pe locul 2 din play-
out, cu 24 de puncte. În urmă-
toarele două partide, elevii lui 
Teja le vor înfrunta pe Chin-
dia Târgoviște și pe Viitorul lui 
Hagi.

Mihai Teja,  
în culmea fericirii

Antrenorul Voluntariului s-a 
arătat foarte bucuros de cele 

3 puncte câștigate și a decla-
rat că se va ține de promisiu-
nea făcută elevilor săi de a le 
oferi o masă.

„Sunt bucuros pentru ce-
le trei puncte, băieții le merită, 
îi felicit, au jucat la o tempera-
tură ridicată, aproape imposibi-
lă, dar, până la urmă, au fă cut-o 
foarte bine, am câștigat cele 3 
puncte, am spus tot timpul că 
formează un grup bun, se an-
trenează bine și apar și rezul-
tatele. (...) Mai avem meciuri și 
trebuie să rămânem cu picioa-

rele pe pământ, iar eu o să le 
ofer o masă cu cea mai ma-
re plăcere pentru că merită”, a 
spus Teja, după meci, La Digi 
Sport.

Academica, la a treia 
victorie consecutivă

Academica a mai reușit o 
victorie, cea de-a treia conse-
cutivă, cu Hermannstadt. Sibi-
enii au fost aproape de gol de 
mai multe ori în prima repri-
ză, prin șansele lui Debeljuh, 
Jo Santos, Opruț și același De-
beljuh, care a ratat exasperant 
mai ales în prelungirile primei 
reprize. 

În partea secundă, Acade-
mica a schimbat jocul și a ratat 
prima șansă prin Albu. Un mi-
nut mai târziu, trupa lui Ilie Po-
enaru a deschis scorul prin lovi-
tura de cap a lui Patriche, însă 
Hermannstadt a fost aproape 
de egalare în minutul 85, când 
Yazalde a ratat șansa partidei și 
l-a făcut mare pe portarul Vâl-
ceanu.

despre fotbal

Academica și Voluntari,  
victorii „pe linie”, în deplasare

 Mihai Teja, antrenorul momentului


