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TENIS
Simona Halep s-a retras de 

la turneul Palermo Ladies Open, 
prima competiție WTA de după 
pauza forțată de pandemia de 
COVID-19.

Organizatorii au fost foarte 
furioși din cauza acestei decizii 
și au emis un comunicat oficial 
în acest sens: „Am rămas cu un 
gust amar după ce numărul 2 
mondial, Simona Halep, a decis să 
se retragă de la Palermo Ladies 
Open. Ieri eram foarte optimiști, 
chiar am informat stafful Simonei 
Halep că sportivii nu sunt obligați 
să stea 14 zile în carantină după ce 
sosesc în Italia. (...) Suntem foarte 
dezamăgiți și frustrați”, a spus 

directorul turneului de la Palermo, 
Oliviero Palma.

HANDBAL
Echipa de handbal Steaua 

București și-a oprit pregătirile 
după ce unul dintre jucătorii 
grupării militare a fost depistat 
cu COVID-19. La Steaua au 
intrat în izolare tot stafful și toți 
componenții lotului roș-albaștrilor, 
după ce extrema Alin Roșu (foto) 
a fost depistat pozitiv cu noul 
coronavirus, anunță ProSport. 

Șefii clubului au decis ca fiecare 
jucător să rămână acasă și să 
se pregătească individual, iar 
antrenamentele colective ar urma 
să reînceapă de vineri.

Toți membrii lotului Stelei au 
fost testați după ce Alin Roșu 
a fost depistat pozitiv. Testele 

componenților Stelei au scos în 
evidență că niciun alt membru 
nu ar mai fi infectat cu virusul 
Covid-19.

FORMULA 1
Trei Mari Premii, unul dintre 

acestea pe circuitul de la 

SPO   TREu îmi doresc să mă bat și pentru playoff cu FCSB, 

CFR Cluj și Craiova, vreau să cresc un pic pretenţiile

ILIE POENARU, antrenor Academica Clinceni

Nurburgring (Germania), vor fi 
adăugate în calendarul sezonului 
2020 al Formulei 1, care a fost 
bulversat de pandemia de 
coronavirus, informează DPA.

Nurburgring, unde nu a mai 
avut loc o cursă de Formula 
1 din 2013, ar găzdui un Mare 
Premiu pe 11 octombrie. Pe 
25 octombrie, la Portimao 
(Portugalia) s-ar desfășura în 
premieră o cursă de Formula 1, 
iar pe 1 noiembrie ar fi prevăzut 
un MP la Imola, în Italia. Circuitul 
de la Imola, pe care și-a pierdut 
viața Ayrton Senna în 1994, nu 
a mai fost scena unui MP din 
2006.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

CLASAMENT Liga 1

O frază
cât o știre
 Dan Petrescu mai are 
contract cu CFR Cluj până 
în 2022, însă este posibil să 
părăsească formația din Gruia 
la finalul acestui sezon, astfel 
că staff-ul CFR-ului pregătește 
deja variantele pentru sezonul 
următor, iar cotidianul portughez 
A Bola anunță că tehnicianul 
lusitan Ricardo Sa Pinto se află în 
atenția campioanei României.
 FRF a anunțat că va instaura 
carantina la Centrul Național de 
Fotbal de la Mogoșoaia, pentru 
următoarele 14 zile, după ce 
jucătorii echipei CFR Cluj au fost 
cazați acolo.
 Legia Varșovia a fost, până 
în prezent, echipa care și-a 
manifestat interesul pentru un 

eventual transfer al lui Denis 
Alibec (foto), însă, în cele din 
urmă, negocierile au eșuat din 
cauza pretențiilor financiare ale 
Astrei.
 Jose Melero Marin, spaniolul 
care și-a manifestat interesul 
pentru a cumpăra gruparea din 
Ștefan cel Mare, a împrumutat 
deja clubul cu 300.000 de euro 
și urmează să sosească la 
București, în această săptămână, 
pentru a prelua formația de la 
Ionuț Negoiță, susține site-ul 
Doar Dinamo.

despre fotbal

Dacă luăm în considerare 
că înainte de reluarea 
campionatului cele 
două echipe ilfovene se 
aflau pe buza prăpastiei 
în play-out, ocupând 
ultimele locuri ale 
clasamentului, ceea ce 
se petrece acum poate fi 
considerat un adevărat 
miracol. Poenaru și 
Teja sunt cei care au 
reușit acest lucru și sunt 
convinși că puțin își cred 
ochilor când văd ce se 
întâmplă în acest final de 
campionat.

Așadar, în meciul de dumi-
nică cu Poli Iași, Academica i-a 
spulberat pe moldoveni cu un 
scor de neprezentare, un 3-0 
la care nimeni nu se aștepta, 
având în vedere că Mircea Re-
dnic s-a aflat la cârma echipei.

Dar Ilie Poenaru ne-a de-
monstrat că este un antrenor 
de prima mână, iar elevii lui  
s-au distrat cu o echipă care 
părea obosită de la primul flu-
ier al arbitrului Ovidiu Hațegan.

Ilfovenii s-au impus prin 
„dubla” lui Cristian Albu și 
reușita lui Robert Ion și este ca 
și salvată de la retrogradare. 

Albu a marcat în prima re-
priză din penalty (9), după un 
fault al lui Cabral asupra lui Șut, 
și a majorat diferența în partea 
secundă (66), în urma unui cor-
ner.

În finalul partidei (90+2), 
Robert Ion, care a început par-
tida din postura de rezervă, a 
înscris în urma unui contraatac, 
stabilind scorul final, 3-0 pen-
tru ilfoveni. 

După acest meci, Clinceniul 
a urcat pe locul doi în play-out, 
în timp ce Poli Iași rămâne pe 
locul de baraj.

În campionatul 
viitor, Poenaru vrea 

în play-off!
Antrenorul celor de la Aca-

demica are gânduri mari pentru 
viitoarea ediție de campionat și 
se gândește să se ia „la trântă” 
cu „grangurii” din play-off! 

„Mai am un an de con-
tract cu Academica Clinceni du-
pă ce se termină acest sezon. 
Dar dacă voi continua, va tre-
bui să mă așez la masă cu con-
ducătorii clubului ca să reglăm 
anumite aspecte. Pentru că eu 
îmi doresc să mă bat și pen-
tru playoff cu FCSB, CFR Cluj și 
Craiova, vreau să cresc un pic 
pretențiile. Am demonstrat ce-
va în acest campionat și e firesc 
să vreau mai mult. În acest se-
zon am făcut performanță cu 
nume puțin sonore în lot și cu 
cel mai mic buget din toate 
echipele din Liga 1”, a declarat 
Ilie Poenaru pentru Pro Sport.

Sepsi, aproape 
inexistentă în fața 

celor de la Voluntari
Și FC Voluntari pare ca și 

salvată de retrogradare, după 
victoria cu Sepsi. Ilfovenii au 
început în forță și au ratat oca-
zii uriașe prin Tudorie, Pașcanu 
și Armaș. Trupa lui Leo Groza-
vu a răspuns prin Carnat, în-
să tot echipa din Voluntari a 
fost mai periculoasă, când Tu-
dorie a fost blocat spectaculos 
de Florin Ștefan. Pe finalul pri-
mei reprize, Tudorie a ratat în-
că o ocazie monumentală și l-a 
făcut pe portarul Niczuly să se 
remarce, iar Struna a fost și el 
blocat de același Niczuly. 

FC Voluntari a deschis sco-
rul în debutul reprizei secunde, 
prin Mățan, iar apoi a continuat 
asaltul la poarta lui Sepsi și Tu-
dorie a ratat din nou. În minu-
tul 68, Sanoh a marcat pentru 
echipa lui Teja, dar golul a fost 

anulat pentru offside. În minu-
tul 73, ilfovenii au primit pe-
nalty, iar Căpățână a făcut 2-0 
și a stabilit scorul final.

FC Voluntari este pe locul 
nouă, cu 31 de puncte, la opt 
puncte distanță de locul de ba-
raj, ocupat de Poli Iași, cu trei 
etape înainte de finalul sezonu-
lui. 

Teja a fost mulțumit de ati-
tudinea elevilor săi și îl laudă 
pe Alexandru Mățan, care a în-
scris pentru Voluntari.  

„Erau foarte importan-
te cele trei puncte, jucam cu 
o echipă foarte bună, care a 
ajuns in finala Cupei României. 
A fost un meci greu, mă bucur 
că băieții au înțeles importanța 
jocului. Au dat tot ce au avut 
mai bun, mergem mai depar-
te, mai sunt trei meciuri. Sper 
să se termine pe teren acest 
campionat și să ne îndeplinim 
obiectivul”, a declarat Teja du-
pă meci.

Academica Clinceni și 
FC Voluntari, un miracol 

fotbalistic

Play-off

Play-out


