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SNOOKER

Celebrul jucător de snooker 
Ronnie O’Sullivan a câștigat fără 
emoții al 6-lea trofeu de campion 
mondial, după victoria, scor 18-8, 
în fața lui Kyren Wilson. „Racheta” 
a încheiat finala cu un break de 96 
de puncte în ultimul joc.

Jucătorul englez a reușit un 
singur break de peste 100 de 
puncte în finala Mondialului de 
Snooker, dar a reușit cele mai 
multe astfel de break-uri pe 
parcursul competiției, 11. 

Astfel, O’Sullivan i-a egalat la 
numărul de victorii la Campionatul 
Mondial de Snooker pe Steve 
Davis și Ray Reardon. Scoțianul 
Stephen Hendry deține recordul 

de cele mai multe trofee de 
campion mondial, 7.

TENIS
Simona Halep (foto) a cucerit al 

21-lea trofeu al carierei, la Praga, 
la prima sa participare într-un tur-
neu oficial după pauza forțată de 
COVID-19, după ce a învins-o pe 
belgianca Elise Mertens în finală, 
cu scorul 6-2, 7-5. Românca s-a 
descurcat excelent în Cehia, iar 
Elise Mertens nu i-a pus mari pro-
bleme în ultimul act. 

Pentru acest trofeu, Halep va 
încasa și un cec în valoare de 
43.000 de dolari din partea organi-
zatorilor. Elise Mertens se va alege 
cu 21.400 de dolari, echivalentul a 
18.000 de euro.

FORMULA 1

Campionul en titre din Formula 
1, Lewis Hamilton, a câștigat Ma-
rele Premiu al Spaniei, urmat de 
Max Verstappen (Red Bull) și de 

SPO   TRDupă ce am luat în calcul toţi factorii și circumstanţele 

excepţionale în care trăim, am decis că nu voi călători la 

New York pentru a juca la US Open!
SIMONA HALEP, locul 2 WTA

Valtteri Bottas (Mercedes). Ple-
cat din pole-position, britanicul 
de 35 de ani a condus de la un 
capăt la altul cursa și a obținut 
victoria cu numărul 88 din carie-
ră. Astfel, pilotul de la Mercedes 
mai are nevoie de trei succese 
pentru a egala recordul all-time, 
deținut de marele Michael Schu-
macher.

Totodată, Hamilton a mai 
stabilit două recorduri, cu care 
l-a întrecut pe german. Astfel, 
după cel de-al 92-lea pole-
position din carieră, ceea ce 
reprezintă un record absolut, 
pilotul de la Mercedes a bifat 156 
podiumuri.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

O frază
cât o știre
 Vali Lazăr (30 de ani) s-a 
despărțit recent de Dinamo, 
însă ar putea să revină în 
tabăra „câinilor”, după ce a 
mărturisit că a fost ofertat 
de Bogdan Bălănescu, înainte 

ca Pablo Cortacero să devină 
acționarul majoritar al lui 
Dinamo.
 Alexandru Albu (26 de ani), 
fundașul care a aparținut 
Concordiei Chiajna, cu o cotă de 
transfer de 500.000 de euro, nu 
mai merge la FCSB și a semnat 
cu UTA Arad, unde va ajunge sub 
comanda lui Laszlo Balint.
 Alexandru Cicâldău (foto) 
a impresionat în tricoul 
Universității Craiova, iar interesul 
din campionate mai puternice nu 
a întârziat să apară, astfel că, 
alături de Torino și Sassuolo, pe 
lista echipelor italiene interesate 
de Alexandru Cicâldău se află și 
Sampdoria, formație antrenată 
de Claudio Ranieri.

 Fostul mare fotbalist Dorinel 
Munteanu s-a înscris în PMP 
Galați și va deschide lista 
pentru Consiliul local al orașului, 
a anunțat deputatul Cătălin 
Cristache, care a precizat că 
acesta a acceptat să intre în 
politică din „dragoste” pentru 
Galați și pentru „Oțelul”.

despre fotbal

Epidemia de coronavirus a 
dat peste cap campionatul 
Ligii I de fotbal, fapt 
care i-a determinat 
pe conducătorii 
FRF și LPF să aducă 
modificări importante 
în regulamentul de 
desfășurare a noului 
sezon, 2020-2021. Pe 
lângă creșterea numărului 
de echipe participante 
la 16, au apărut și alte 
schimbări care, spun mai-
marii fotbalului, vor aduce 
mai mult dinamism și vor 
oferi mai multe șanse 
echipelor participante.

Prin urmare, sistemul regu-
lat va avea 30 de runde, cu me-
ciuri tur-retur între toate echipe-
le. Ulterior, primele 6 vor mer-
ge în play-off, iar ultimele 10 vor 
evolua în play-out.  

În ceea ce privește play-
out-ul, acesta va avea o mi-
ză sportivă mult mai ridica-
tă. Astfel, primele două clasa-
te în play-out vor disputa un joc 
de baraj într-o singură manșă, 
iar câștigătoarea va juca un alt 
meci de departajare împotri-
va echipei clasate pe ultimul loc 
care permite participare în Eu-
ropa, pentru a stabili echipa ca-
re va juca în Europa League sau 
Conference League. 

În play-off, meciurile se vor 
juca în continuare tur-retur (10 
etape), în timp ce în play-out se 
va apela la o manșă unică (9 
etape). 

Conform noului sistem, ulti-
mele două echipe – locurile 15-
16 – vor retrograda direct, iar 
locurile 13-14 din Liga 1 vor juca 
baraj cu locurile 3-4 din Liga 2.

Academica Clinceni 
„umple golurile” 

lăsate de plecarea 
unor jucători

Academica Clinceni s-a re-
unit pe 12 august pentru înce-
perea pregătirii celui de-al doi-

lea sezon consecutiv în Liga 1, 
care va debuta pe 20 august, 
cu meciul Astra-FCSB.

La reunire, formația lui Ilie 
Poenaru a avut patru jucători 
noi. Este vorba despre bulga-
rul Georgi Pashov, moldovea-
nul Alexandru Boiciuc, austria-
cul Mladen Jutric și albanezul 
Amir Bilali.

Georgi Pashov (30 de ani) 
este fundaș dreapta și a fost 
legitimat ultima oară în Ka-
zahstan, la Zhetsyu Taldykor-
gan. Bulgarul, care a câștigat 
două titluri în Armenia, alături 
de Ararat, are și trei selecții la 
prima reprezentativă. 

Alexandru Boiciuc va fi, cel 
mai probabil, înlocuitorul lui 
Alexandru Buziuc, în echipa lui 
Ilie Poenaru. Atacantul de 22 
de ani, cu nouă prezențe în tri-
coul primei reprezentative a 
Moldovei, bifează astfel al pa-
trulea club pentru care joacă 

în România, după ce a mai fost 
legitimat la Poli Iași, Rapid Su-
ceava și ASA Târgu Mureș.

Mladen Jutric (24 de ani) 
este fundaș central, iar pe lân-
gă experiențele din Austria, el a 
mai jucat în Japonia (Ehime FC) 
și Cipru (Doxa).

Amir Bilali (26 de ani) este 
fost internațional albanez de ti-
neret și evoluează tot pe pos-
tul de fundaș central. Crescut 
în Italia, la Cremonese și La-
zio, acesta a jucat ultima oară 
la Partizani Tirana.

„E singura vacanță atât de 
scurtă din cariera mea. Toa-
tă lumea a suferit din cau-
za acestei pandemii. (...)  Noi  
n-am avut un lot cu care să pu-
tem schimba echipa de la eta-
pă la etapă. Chiar mă bucur că 
am reușit în ultimele 5-6 etape 
să nu avem accidentați, pentru 
că doar vreo 13-14 jucători au 
dus greul în acest campionat”, 

a declarat Ilie Poenaru, la reu-
nirea Academicii.

FC Voluntari l-a 
transferat pe Răzvan 

Grădinaru
FC Voluntari anunță că a 

semnat un contract, pe o pe-
rioadă de 2 ani, cu jucătorul 
Răzvan Grădinaru, potrivit pa-
ginii oficiale de Facebook a clu-
bului. Răzvan Grădinaru este un 
mijlocaș  în vârstă de 24 de ani, 
care a mai jucat până acum, 
în cariera sa, la FCSB, Oțelul 
Galați,  Concordia Chiajna și Po-
litehnica Iași.  

Totodată, FC Voluntari a 
mai anunțat că a prelungit 
înțelegerea cu jucătorul Cos-
min Achim și pentru stagiunea 
2020/2021 a Ligii 1. Fundașul 
central în vârstă 24 de ani bifea-
za,  astfel, cel de-al 8-lea sezon 
consecutiv la echipa noastră.

NOUL SEZON AL LIGII I SE REIA PE 20 AUGUST!

Campionat pe „repede-nainte”

Alexandru 
Boiciuc 

(dreapta), 
pe vremea 

când juca la 
Poli Iași

Vali Lazăr


