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TENIS
Simona Halep a anunțat oficial 

că va participa la turneul WTA de 
la Palermo, primul organizat în 
timpul pandemiei de COVID-19.

WTA Palermo, primul turneu 
programat în circuitul feminin 
după pauza forțată, se va disputa 
pe zgură, în perioada 3-9 august.

Italienii au postat un clip video 
cu Simona Halep, pe Twitter, 
prin care au anunțat prezența 
româncei la turneu: „Salut 
tuturor, sunt foarte fericită să 
anunț că voi reveni la Palermo 
după zece ani. Sper să am o 
săptămână grozavă acolo. 
Ne vedem în curând”, au fost 
cuvintele Simonei Halep.

SCRIMĂ
Ana Maria Brânză (foto) 

a câștigat, duminică, Cupa 
Mondială de spadă, pentru a 
patra oară în carieră.

Sportiva din România a 
încheiat competiția pe primul loc 
al clasamentului, cu 176.000 de 
puncte, reușind să le devanseze 
pe Nathalie Moellhausen, 
reprezentanta Braziliei, care a 
acumulat 157.000 de puncte, 
și pe spadasina din China, Sun 
Yiwen, ocupanta ultimei trepte 

a podiumului, cu 149.000 de 
puncte.

Ana Maria Brânză a reușit, 
odată cu trofeul obținut la 
actuala ediție, să câștige Cupa 
Mondială de spadă la seniori 
pentru a patra oară în carieră, 
performanță ce nu a mai fost 

atinsă de niciun sportiv.

FORMULA 1
Lewis Hamilton a pornit din 

pole-position în Marele Premiu  
al Stiriei și a câștigat lejer o  
cursă care s-a remarcat prin 
alte evenimente. Pe locul secund 

SPO   TRLa pauză le-am spus «Bă, jucaţi, că mai 
rău de a lua bătaie ce se poate întâmpla?»

ILIE POENARU, antrenor Academica Clinceni

a terminat colegul lui Hamilton de 
la Mercedes, Valtteri Bottas, iar 
pe 3 a încheiat Max Verstappen, 
de la Red Bull.

Mai întâi, imediat după start, în 
virajul 3, Leclerc l-a lovit pe Vettel 
și l-a scos din cursă, pentru ca 
în turul 5 Ferrari să rămână fără 
ambii piloți,  după ce și Leclerc 
s-a dus la boxe, cu o avarie răma-
să după coliziunea cu colegul său.

Pentru Hamilton a fost victo-
ria 85 din cariera sa în Formula 
1. De menționat că pilotul de la 
Mercedes a obținut podiumul 152 
din 252 de starturi în Marele Circ, 
ceea ce este de-a dreptul impre-
sionant.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

O frază
cât o știre
 Pachetul majoritar de acțiuni 
al clubului Dinamo este foarte 
aproape de a fi preluat de 
suporterii din programul DDB, 
după ce Ionuț Negoiță și-a 
dat acordul ca Dinamo să fie 
preluată de suporteri și a semnat 
memorandumul de înțelegere.
 Meciul de la Craiova a fost 
ultimul pentru Bogdan Vintilă pe 
banca celor de la FCSB, iar roș-
albaștrii vor avea un nou staff, 
format din Toni Petrea, Mihai 
Pintilii și Thomas Neubert, în care 
primul va fi antrenor principal, 
deoarece deține licența Pro, însă 
puterea decizională va sta în 
mâinile lui Pintilii.
 Universitatea Craiova este 
aproape de a realiza un transfer 
care să întărească defensiva 
lui Cristiano Bergodi, după ce 
Mihai Rotaru, patronul oltenilor, 
s-a întâlnit cu Ioan Mărginean, 

președintele lui Gaz Metan, și 
ar fi ajuns la un acord cu privire 
la transferul veteranului Marius 
Constantin (foto).
 Campioana României caută 
înlocuitor pentru George 
Țucudean și se pare că Sergiu 
Buș (27 de ani), atacantul 
legitimat la Gaz Metan Mediaș, 
s-ar fi înțeles cu echipa care l-a 
lansat în fotbalul mare, CFR Cluj.

despre fotbal

Visul frumos al celor două 
echipe din județul Ilfov se 
pare că s-a transformat 
în coșmar. Taman atunci 
când acestea ne încântau 
cu victorii obținute una 
după alta, a venit și ziua 
de sâmbătă, 11 iunie, care 
a însemnat un dezastru 
pentru amândouă, 
dar mai ales pentru 
Academica, spulberată 
de echipa lui Hagi cu un 
dureros 5-0.

La Sibiu, la rândul ei, Vo-
luntari s-a văzut dominată de 
o echipă care pare să renască 
sub conducerea lui Ruben Al-
bes, care a ajuns astfel la cea 
de-a treia victorie consecutivă 
cu Hermannstadt. 

De partea cealaltă, Mihai 
Teja este la prima înfrângere 
după 11 meciuri în care Volun-
tari a fost neînvinsă. Cu Yazal-
de în formă de zile mari, sibienii 
au pus capăt seriei incredibile a 
oaspeților, în acest play-out.

Victoria gazdelor a fost 
adusă de Yazalde (min 33) și 
Almeida (min 80), iar echipa 
la care este acționar Anamaria 
Prodan urcă tocmai pe locul 9, 
la un singur pas sub Voluntari.

Eric a fost cel care a sal-
vat onoarea pentru performera 
din play-out. Brazilianul a mar-
cat după mult timp, din lovitu-
ră liberă (min 90), și a izbucnit 
în lacrimi.

Teja încă nu crede 
că echipa sa este 

salvată
După meci, Mihai Teja a re-

cunoscut că echipa sa nu es-
te salvată de la retrogradare și 
speră ca în următoarea parti-
dă, cu Academica Clinceni, să 
obțină toate cele trei puncte.

„Le-am spus și băieților că 

încă nu s-a terminat nimic și 
iată că nu s-a terminat. Toate 
echipele de la locul doi la locul 
opt sunt în lupta pentru evita-
rea retrogradării. N-am făcut 
un meci rău, am vrut să jucăm 
fotbal.

(...) Am făcut anumite 
greșeli și ne-a costat. Îmi do-
ream să câștigăm. Urmează un 
meci greu cu Clinceniul și tre-
buie să luăm puncte acolo.

(...) Îmi pare rău că am 
pierdut meciul de astăzi, din 
punctul meu de vedere l-am 
controlat. Ne-au surprins la 
anumite contraatacuri și am lu-
at goluri prea ușor”, a spus Mi-
hai Teja, la finalul partidei cu 
Hermannstadt.

Academica, de 
nerecunoscut în 

partida cu Viitorul...
...iar viitorul echipei nu 

arată prea roz! „Academicie-
nii” au fost puși la zid de elevii 
lui Hagi, care i-au ciuruit cu nu 

mai puțin de 5 goluri. „Plutonul 
de execuție” a fost alcătuit din 
Rivaldinho, care a deschis sco-
rul în minutul 20 și a stabilit re-
zultatul primei reprize, 
Dussaut, care a dus 
scorul la 2-0, în 
minutul 52, pen-
tru ca mai apoi 
Rivaldinho să 
reușească „du-
bla”, în minutul 
74. I-a ajutat 
golgheterul Ligii 
1, Gabi Iancu ca-
re și-a trecut și el 
numele pe lista mar-
catorilor, în minutul 84 și 
în prelungirile partidei, când a 
transformat fără probleme pe-
nalty-ul primit și a stabilit rezul-
tatul acestei întâlniri, 5-0 pen-
tru Viitorul.

Poenaru, foc și pară 
pe elevii săi

Antrenorul Academicii Clin-
ceni, s-a arătat extrem de su-

părat după înfrângerea drastică 
de la Ovidiu.

„Am făcut jocuri și mai 
proaste, dar nu am luat atâ-

tea goluri ca astăzi. E 
o umilință prea ma-

re și e greu de 
digerat, le-am  
spus-o și în 
vestiar. Dacă 
ești profesio-
nist, nu trebu-
ie să te prezinți 

pe vârfuri. Ei  
s-au gândit că 

nu e nicio proble-
mă dacă ne bate Vii-

torul. OK, să ne bată Vi-
itorul, au meritat și puteau să 
ne mai dea, dar joacă! La pa-
uză le-am spus «Bă, jucați, că 
mai rău de a lua bătaie ce se 
poate întâmpla?». Dar greșelile 
de curtea școlii… e incredibil. 
Înțeleg că vine și un moment 
în care ai o zi mai proastă, dar 
nu accept așa ceva”, a spus Ilie 
Poenaru la flash-interviurile de 
după meci.

Sâmbătă neagră pentru  
ilfovenele din Liga I

 ACADEMICA CLINCENI ȘI FC VOLUNTARI, ÎNFRÂNGERI „PE LINIE”

Ilie Poenaru
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