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FORMULA 1

Michael Schumacher (51 de 
ani) se confruntă, din păcate, 
cu alte probleme de sănătate, 
suplimentare celor existente 
deja. Totul, la 7 ani de la teribilul 
accident. 

Jurnaliștii de la Mirror au 
dezvăluit că fostul campion 
de Formula 1 se confruntă cu 
complicații apărute ca urmare a 
perioadei extrem de îndelungate 
pe care a petrecut-o la 
orizontală. 

Ei susțin că Schumacher 
suferă de atrofie musculară și de 
osteoporoză, ceea ce le-a dat de 
lucru doctorilor care se ocupă 
de el și care se pare că sunt pe 

cale de a-i ameliora din starea de 
sănătate, oricum precară.

HANDBAL
Iulia Curea (foto) a decis să 

se retragă din activitatea de 
jucătoare profesionistă la vârsta 
de 38 de ani și va deveni antre-
nor secund la CSM București. 
Iulia Curea a luat decizia în con-
textul întreruperii handbalului din 
cauza pandemiei de coronavirus.

Șefii de la CSM București 
i-au propus postul de secund, 

iar relația excelentă pe care o 
are cu celelalte componente ale 
trupei „Tigroaicelor” constituie 
un avantaj pentru charismatica 
fostă internațională.

Fosta extremă stângă este 
câștigătoare a Ligii Campioni-
lor, a Trofeului Campionilor și a 

Cupei Cupelor. A fost de 11 ori 
câștigătoare a Ligii Naționale, de 
6 ori a Cupei României și de 5 ori 
a Supercupei.

TENIS
Simona Halep a revenit în forță 

după pauza lungă provocată 

SPO   TRAm pierdut un meci pe care l-am avut 
în mână. Am dominat meciul atât tactic, 
cât și fizic ILIE POENARU, antrenor Academica Clinceni

de pandemia de coronavirus! 
Românca a făcut spectacol în 
turneul amical Winners Open.

Alături de Horia Tecău, Simona 
a trecut la dublu de mixt de pere-
chea Marius Copil / Gabi Ruse.

Simona Halep și Horia Tecău 
au trecut cu 6-3 și 6-4 de Marius 
Copil și Gabi Ruse, într-un meci 
care a durat 70 de minute.

Simona a ajuns la Cluj-Napoca 
chiar în ziua meciului demon-
strativ, după cum a dezvăluit pe 
rețelele de socializare.

Totodată, Simona Halep a 
anunțat că ar putea reveni pe 
terenul de tenis la turneul de la 
Palermo.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

O frază
cât o știre
 FRF a avertizat-o pe Astra 
Giurgiu că riscă depunctarea 
și interzicerea dreptului de a 
transfera și legitima jucători dacă 
nu va achita în termen de cinci 
zile restanțele salariale către 
fostul antrenor Costel Enache și 
membrii staff-ului acestuia.
 Arbitrul care a condus partida 
Academica Clinceni-Sepsi din 
etapa a 7-a, Iulian Călin, a ieșit 
ieșit pozitiv la ultimul test pentru 
COVID-19, iar  unul dintre asis-
tenții săi de la acel joc, Mircea 
Grigoriu, a fost plasat în izolare.
 Paul Pîrvulescu (foto) s-a 
prezentat în fața unei comisii a 

Agenției Naționale Anti-Doping, a 
fost audiat vreme de 45 de minu-
te, dar decizia în cazul său a fost 
amânată pentru data de 15 iulie, 
iar acesta speră să primească un 
verdict favorabil și să revină la 
antrenamente alături de coechi-
pierii de la Academica Clinceni.
 Marius Dima, preparatorul 
fizic al celor de la FCSB, nu și-a 
prelungit contractul cu echipa și 
a explicat că nu mai are timpul 
necesar să se mai ocupe de jucă-
torii FCSB deoarece a fost numit 
decan al Facultății de Educație 
Fizică și Kinetoterapie din Univer-
sitatea Româno-Americană.

despre fotbal

CLASAMENT Liga 1
Play-off

Play-out

Dinamo a deschis scorul în 
minutul 18, printr-un penalty 
executat de Sorescu, după ce 
Fabbrini a căzut în careu într-un 
duel cu Matei. Prima mare oca-
zie a ilfovenilor a venit după 10 
minute de la deschiderea scoru-
lui, când Șut a nimerit încheie-
tura barelor. În prelungirile pri-
mei reprize a primit și Clince-
niul penalty, după un henț al lui 
Skovajsa. A executat Vojtus, dar 
Straton l-a „ghicit”.

În repriza a doua, Academi-
ca a mai primit un penalty, la o 
intervenție a lui Sorescu asupra 
lui Buziuc (54). Tot Buziuc a exe-
cutat lovitura de pedeapsă, dar 
Straton a apărat, devenind eroul 
lui Dinamo în acest meci. 

Dinamoviștii s-au desprins în 
minutul 65, prin puștiul Ahmed 
Bani, iar câteva minute mai târ-
ziu Fabbrini a reușit primul său 
gol pentru „câini”. Pe final (72), 
Buziuc a înscris pentru Academi-
ca. Merloi a centrat, iar Buziuc a 
înscris din cădere. În minutul 78, 
Buziuc e lansat în adâncime, tre-
ce de portarul Straton, dar Puljic 
intervine și își salvează echipa. 

În minutul 80, dinamoviștii 
au și ei o mare ocazie prin 
Ahmed Bani care  a nimerit bara 
porții lui Vâlceanu.

Ultima mare ocazie a meciu-
lui le-a aparținut celor de la Aca-
demica, în minutul 90+4, când 
Albu a tras, din întoarcere, pe 
lângă poarta lui Straton. 

Poenaru, mulțumit 
de evoluția echipei, 
dar nemulțumit de 

orele la care se joacă 
meciurile

Ilie Poenaru s-a arătat 
mulțumit de jocul echipei sale, 
deși a pierdut cu Dinamo, și a 
susținut că echipa sa a domi-
nat întreaga partidă, chiar dacă 
a fost învinsă. 

„Meciul a fost dominat în 
totalitate de noi. Ei au avut 
câteva momente. La Fabbrini 
trebuia să facem superiorita-
te doi contra unu, dar a fost o 
neglijență. Am pierdut un meci 
pe care l-am avut în mână. Am 
dominat meciul atât tactic, cât 
și fizic. Singura bucurie din 
acest meci e că echipa a jucat. 
Sunt mulțumit de atitudinea 
lor. Ne-au lipsit și câțiva jucă-
tori importanți azi. Mi-am moti-
vat jucătorii pentru acest meci,  
n-au fost relaxați”, a declarat 
Ilie Poenaru, la Look Sport.

Totodată, invitat la emisi-
unea ProSport Live, Poenaru 
a ținut să tragă un semnal de 
alarmă cu privire la orele la ca-
re se dispută meciurile din Liga 
1, la temperaturi foarte ridica-
te. El a oferit exemplul meciului 
dintre Poli Iași și Sepsi Sfântu 
Gheorghe jucat în Copou, înce-
pând cu ora 13:00, și a explicat 
că este un risc foarte mare pen-
tru jucători să joace după o pa-
uză competițională atât de în-
delungată și pe temperaturi de 
peste 30 de grade. 

„Nu este ușor, chiar nu es-
te ușor și am tras un semnal 
de alarmă de când am început 
acest campionat și nu numai 
eu, toți antrenorii. Toate clu-
burile am tras semnalul acesta 
de alarmă, pentru că vom avea 
probleme. Să dea Dumnezeu să 
nu se întâmple, dar la orele la 
care jucăm… am văzut și Iași 
– Sepsi, la ora 13, adică, scu-
ză-mă… Doamne ferește! Nu se 
poate așa ceva!”, a spus Poe-
naru.

Academica Clinceni a pierdut 3 puncte 
nemeritat, în partida cu Dinamo

 Un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil
Pe o căldură sufocantă, de peste 30 de grade Celsius, 
Academica Clinceni a pierdut confruntarea cu Dinamo, 
după ce a ratat două penalty-uri prin Vojtus și Buziuc, 
grație unor intervenții extraordinare ale portarului 
„câinilor”, Straton. Scorul nu reflectă însă realitatea din 
teren, Academica fiind la cârma jocului mai tot timpul, 
după cum a spus și antrenorul ilfovenilor, Ilie Poenaru.


