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MOTO GP

Cursa de MotoGP de la Jerez a 
fost câștigată în premieră de Fabio 
Quartararo, urmat de Maverick 
Vinales și Andrea Dovizioso, dar 
cei care au urmărit întrecerea își 
vor aminti de peripețiile lui Marc 
Marquez de la Repsol Honda. 
Plecat al treilea pe grila de start 
a el reușit să-l depășească pe 
Vinales, dar în turul 4 a ieșit în 
decor la o curbă și a ajuns pe 
locul 16. Apoi, Marquez a revenit 
fantastic pe locul 3 și se pregătea 
să-l atace din nou pe Vinales, 
dar a pățit-o exact în același viraj 
- a fost catapultat din șa și, de 
această dată, orice efort a fost 
inutil. Marquez a avut nevoie de 

ajutor pentru a-și scoate casca și 
apoi a fost transportat pe targă la 
clinica de pe circuit, având dureri 
la brațul drept.

FORMULA 1
Lewis Hamilton (foto) a 

câștigat la pas Marele Premiu 
al Ungariei și a egalat un record 
istoric al lui Michael Schumacher, 
cu 8 curse câștigate pe același 
circuit. Plecat din pole-position, 
britanicul practic nu a avut 
rival și a condus cursa de la un 

capăt la celălalt. Pe locul secund 
a terminat Max Verstappen 
(Red Bull), urmat de colegul lui 
Hamilton de la Mercedes, Valtteri 
Bottas. 

Hamilton, de șase ori campion 
mondial, a ajuns la 86 de victorii 
în carieră și mai are nevoie de 
cinci succese ca să egaleze 

recordul lui Schumacher, care 
a fost de șapte ori campion 
mondial.

TENIS
Simona Halep se pregătește 

pentru revenirea în circuitul 
WTA, iar recent a avut loc un 
nou eveniment fericit în familia 

SPO   TRVom sărbători, o bere, că mai mult nu 
putem, și pregătim meciul cu cei de la Iași.

ILIE POENARU, antrenor Academica Clinceni

sa. Campioana de la Wimbledon 
a devenit din nou mătușă, după 
ce s-a născut al doilea copil 
al fratelui său, Nicu. Acesta 
va purta chiar numele tatălui 
Simonei, Stere.

Vestea a fost oferită într-un 
videoclip postat pe Instagram de 
sportivă: „Am un frățior pe care 
îl cheamă Stere!”, a spus Tania, 
cealaltă nepoțică a Simonei 
Halep.

Clipul a primit aproape 15.000 
de aprecieri în mai puțin de 
24 de ore de la publicare, iar 
fanii străini ai româncei au fost 
încântați de micuța Tania, cerând 
să afle ce spune aceasta.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

CLASAMENT Liga 1

O frază
cât o știre
 Secretarul general al Ligii 
Profesioniste de Fotbal, Justin 
Ștefan, a declarat, luni, că au 
fost depistate alte cinci persoane 
infectate cu noul coronavirus la 
formația CFR Cluj, doi jucători și 
trei membri ai staff-ului tehnic, 
totalul cazurilor la gruparea 
ardeleană ajungând acum la 
șase.
 Potrivit Antenasport, o echipă 
din Franța de tradiție din Hexagon 
este interesată de atacantul 
de 21 de ani și este dispusă să 
achite o sumă apropiată de ceea 
ce cere Gigi Becali, adică peste 
10 milioane de euro, cu toate că 
patronul vrea 15.
 Conform publicației britanice 
Mirror, Everton, formația 
antrenată 
de Carlo 
Ancelotti, 
l-a trecut pe 
Alex Cicâldău 
(foto) pe lista 
de posibile 
transferuri 
pentru 
perioada de mercato din această 
vară, după ce a fost monitorizat 
pe toată durata acestui sezon.
 La Dinamo, unde până 
duminică existau 10 jucători 
depistați pozitiv, a mai apărut un 
caz, cel al maseurului clubului 
din „Ștefan cel Mare”, cel de-
al doilea angajat care nu face 
parte din lotul de jucători, după 
magazionerul echipei, care fusese 
depistat pozitiv pe 11 iunie.

despre fotbal

„Derby-ul” ilfovean 
dintre Academica 
Clinceni și FC Voluntari 
s-a terminat cu o 
victorie a gazdelor 
obținută în urma unei 
gafe monumentale 
a portarului Valentin 
Cojocaru. Partida a 
fost una destul de 
echilibrată, cu ocazii la 
ambele porți, dar, până 
la urmă, zeița Fortuna 
a fost de partea echipei 
din Clinceni.

Partida a început cu atacu-
rile gazdelor care, în minutul 3, 
au cerut penalty atunci când Bu-
ziuc a căzut în careu, după un 
duel cu Belu-Iordache, dar arbi-
trul Adrian Cojocaru a lăsat jocul 
să continue.

A urmat o perioadă în ca-
re ambele echipe au încercat 
deschiderea scorului, dar nu au 
reușit. Astfel că, primul gol a ve-
nit abia în minutul 38, când Șut 
a marcat, în stânga lui Cojoca-
ru, cu un șut din interiorul care-
ului, după o pasă a lui Cebotaru. 
A fost o fază de manual a elevi-
lor lui Poenaru, plecată dintr-un 
out de pe stânga.

Repriza s-a terminat fără 
evenimente deosebite, după 2 
minute de prelungiri.

În repriza a doua, Teja a 
aruncat „artileria grea” pe teren, 
în persoana lui Alexandru Tudo-
rie, dar acesta a avut nevoie de 
trei faze fixe pentru a marca din-
tr-o lovitură liberă executată de 
Eric (75), intrat în minutul 68 în 
locul lui Mățan, când scorul era 
2-0 pentru Academica.

Dar faza de „cascadorii râ-
sului” a meciului a fost asigura-

tă de Cojocaru în minutul 61, 
când a luftat incredibil la o min-
ge trimisă în adâncime de cei 
de la Clinceni. Și astfel, Marko-
vici, care se afla în urmărirea 
mingii, n-a mai avut de îndepli-
nit decât o formalitate pentru 
a introduce balonul în poartă.

După această victorie, Aca-
demica a urcat pe locul al doi-
lea în play-out cu 29 de punc-
te și a făcut un pas mare  

pentru evita-
rea retrogra- 
dării.

Poenaru, cu un ochi 
plânge, cu unul râde

La finalul partidei, Ilie Po-
enaru a anunțat, totuși, că es-
te nemulțumit de anumite as-
pecte din jocul echipei sale. 
El a susținut că Academica a 
reușit un joc solid din punct 
de vedere defensiv, dar pu-
teau fi înscrise mai multe go-
luri, în șansele avute pe con-
traatac. De asemenea, tehni-
cianul formației din Clinceni a 
recunoscut că va săr-

bători, alături de jucători, vic-
toria.

„Mă bucur că am redevenit 
echipa pe care o doream eu. Din 
punct de vedere defensiv, am 
făcut ceea ce trebuie. Noi sun-
tem mai pragmatici, am reușit 
pe contraatac să avem ocazii 
multe.

Sunt supărat că jucători 
tehnici, precum Robert Ion, nu 
reușesc să profite de șansele pe 
care le au, dar, per total, sunt 
mulțumit. Vom sărbători, o bere, 
că mai mult nu putem, și pregă-
tim meciul cu cei de la Iași. 

Dacă vom învinge și etapa 
viitoare, vom lua o opțiune se-
rioasă să rămânem în Liga 1. 
Nu putem să calculăm de câ-
te puncte avem nevoie, contea-
ză mult și jocul rezultatelor, im-
portant este că suntem la mâna 
noastră”, a declarat Ilie Poena-
ru, la finalul meciului.

Teja, „un pic 
supărat”

În ciuda înfrângerii, Teja a 
fost de părere că elevii lui au 
dominat în ultimele două parti-
de pierdute de aceștia. 

„Suntem un pic supărați. Eu 
cred că am dominat cele două 
meciuri, dar am luat două go-
luri nici nu știu din ce. Am vor-
bit și cu băieții, le-am zis că ni-
mic nu e terminat, că mai avem 
mult, mai sunt 4 etape. Trebuie 
să continuăm să luăm puncte. 
Dacă nu, cu două înfrângeri in-
tri în zona retrogradării. Iată că 
așa se întâmplă. N-am câștigat 
niciun punct din aceste 2 depla-
sări, deși am dominat. E frus-
trant, dar am făcut greșeli”, a 
declarat Teja, după meci.

FC Voluntari ocupă locul 3 
în play-out, după 10 partide ju-
cate, cu 28 de puncte, și se află 
la șase puncte de locul de ba-
raj, ocupat de Poli Iași, care are 
un meci mai puțin disputat.

ACADEMICA CLINCENI, VICTORIE MARE ÎN FAȚA LUI FC VOLUNTARI

„Academicienii”, un pas 
important pentru salvarea  

de la retrogradare

Play-off

Play-out


