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TENIS
Mihaela Buzărnescu va 

participa la ediția din acest an 
a US Open, turneu programat 
în perioada 31 august - 13 
septembrie, la New York. 

Sportiva din România, locul 
122 WTA, va juca primul meci 
oficial după aproape un an 
în care nu a putut evolua din 
cauza accidentărilor și, ulterior, 
a suspendării circuitului din 
cauza pandemiei de COVID-19.

”După un an de așteptare, 
în sfârșit pornesc către 
primul meu turneu, US Open. 
Entuziasmată este puțin spus, 
nu găsesc cuvinte să descriu 
emoțiile și fericirea de a 

concura din nou”, a transmis 
Mihaela Buzărnescu.

HANDBAL
Dinamo, echipa antrenată 

de Constantin Ștefan, a dat o 
adevărată lovitură și a găsit 
un înlocuitor de calibru după 
plecarea lui Kamel Alouini, anunță 
site-ul grupării din Șoseaua 
Ștefan cel Mare. Campioana 
României l-a transferat pe Rome 
Hebo (foto), coordonatorul de joc 
al naționalei Angolei, golgheterul 

echipei africane la ultimul 
campionat mondial.

Rome Hebo are 28 de ani 
și este urmărit de Dinamo de 
aproximativ un an, de fapt 
imediat după ce a impresionat la 
Mondialul din 2019, unde a fost 
cel mai bun marcator al naționalei 

Angolei – 34 de goluri din 51 de 
aruncări în șapte partide.

GIMNASTICĂ
După ce Larisa Iordache s-a 

accidentat la încălzire, în octom-
brie 2017, și a ratat Mondialele de 
la Montreal, gimnasta dorește  

SPO   TRAtât timp cât stai cuminţel și îţi dai pantalonii jos de 

fiecare dată când vrea UEFA, o să își bată joc de noi 

întruna.
GICĂ POPESCU, președinte FC Viitorul

să-și reia activitatea competi țio-
nală. Gimnasta a suferit atunci 
o ruptură de tendon ahilian și a 
părăsit sala de concurs în lacrimi, 
într-un scaun cu rotile.

Inițial, perioada de recuperare a 
fost estimată la 6-8 luni, însă pen-
tru sportiva noastră a urmat un 
coșmar. Larisa Iordache nu a mai 
concurat de 3 ani și s-a operat de 
3 ori.

Ajunsă la 24 de ani, Larisa 
Iordache are în față provocarea 
vieții: vrea să participe din nou 
la Jocurile Olimpice. Doar două 
gimnaste mai pot prinde biletele 
pentru Tokyo 2021, la Europeanul 
din acest an.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

CLASAMENT Liga 1

O frază
cât o știre
 Meciul Dinamo - Hermannstadt 
ar putea fi ultimul pentru Gigi 
Mulțescu în funcția de antrenor 
principal, deoarece Cosmin 
Contra ar fi fost convins de 
noua conducere a lui Dinamo să 
preia echipa după acest meci și 
urmează să fie prezentat oficial 
drept noul tehnician al „câinilor”.
 ȚSKA Moscova a făcut o 
ofertă clară pentru Dennis Man și 
Florinel Coman, și anume clubul 
din Rusia i-a propus lui Gigi Becali 
12 milioane de euro pentru a-i 
transfera la pachet pe cei doi 
tineri fotbaliști ai roș-albaștrilor.
 CFR Cluj ar putea rămâne 
în perioada următoare fără 
Damjan Djokovic (foto), 
pentru că Istanbul Bașakșehir, 

câștigătoarea campionatului în 
ultimul sezon, s-a înțeles cu CFR 
Cluj pentru transferul mijlocașului 
croat, care va primi un salariu 
stagional de 500.000 de euro.
 Bayern Munchen a devenit a 
treia cea mai titrată echipă din 
Europa grație victoriei din finala 
cu PSG cu 1-0, bavarezii cucerind 
trofeul UEFA Champions League 
pentru a șasea oară în istorie, cu 
11 victorii în tot atâtea meciuri, 
egalând-o astfel pe Liverpool.

despre fotbal

Sorții au făcut ca echipa 
din Clinceni să joace în 
chiar primul meci din 
campionatul Ligii I cu 
proaspăta campioană 
din sezonul trecut, CFR 
Cluj. Cu mulți jucători 
noi, care n-au apucat 
să se pregătească mai 
temeinic cu noua echipă, 
Academica a reușit totuși 
să facă o figură frumoasă 
în fața campioanei, care 
s-a chinuit rău de tot să 
obțină victoria.

Academica ar fi putut clar 
să obțină un egal, pe care l-ar 
fi meritat pe deplin, dacă bul-
garul Chandarov nu ar fi ratat 
incredibil, spre finalul meciului, 
singur cu toată poarta clujeni-
lor, din 7 metri. 

Altfel, ardelenii au înce-
put partida în atac și Costache 
a deschis scorul în minutul 15, 
când Deac a trecut de Dobres-
cu în careu și a pasat impeca-
bil pentru Costache (22 de ani), 
care a finalizat, dar arbitrul nu 
a văzut un fault în atac produs 
anterior. 

Clinceniul a început în forță 
partea secundă și a egalat din 
penalty, prin Cebotaru. Kevin 
Boli nu a fost atent și l-a faultat 
pe Markovic în careu, iar Cebo-
taru a egalat din lovitura de la 
11 metri, corect acordată de ar-
bitrul Cătălin Popa.

În partea secundă, echipa 
lui Dan Petrecu nu a mai strălu-
cit, însă a marcat golul victoriei 
în minutul 74, prin tânărul Petri-
la (19 ani), când același Deac a 
centrat de pe dreapta, Chipciu a 
recentrat cu capul, iar Petrila a 
venit din spate și a înscris.

A urmat o perioadă în care 
Academica a dominat jocul și a 
avut posesia, însă în minutul 87, 
Academica a ratat cea mai mare 
șansă, când bulgarul Chandarov 

a ratat cu toată poarta în față, 
după o cursă făcută Cristi Du-
mitru pe stânga, care a intrat în 
careu și a centrat în fața porții, 
unde mingea a fost respinsă 
cu câlcâiul de Cestor, în duelul 
său cu Chunchukov, iar aceasta 
a ajuns în spate, la Chandarov, 
care a tras mult peste, cu toată 
poarta în față, iar Clinceni - CFR 
s-a terminat 1-2.

Ilie Poenaru  
a reclamat un fault 

în atac, la primul gol 
al clujenilor

Ilie Poenaru crede că pri-
mul gol al clujenilor a venit du-
pă un fault în atac. „La duelul 
dintre Deac și Dobrescu e fault 
pentru noi, este fault în atac la 
primul gol. Din păcate am avut 

și ocazii clare, dar dacă ratezi 
din asemenea poziții, adversa-
rul te taxează.

El s-a arătat, totuși, 
mulțumit, per ansamblu, de jo-
cul echipei.

„CFR este o echipă foarte 
experimentată, o echi-
pă pragmatică, ca-
re din două oca-
zii a marcat do-
uă goluri, n-au 
avut nevoie de 
mai mult, veni-
te pe un joc bun 
al nostru, dar 
în care am fă-
cut niște greșeli, 
în sensul că am fă-
cut aceeași greșeală și 
la primul și la al doilea gol. 
Am reușit să facem un meci 
bun totuși, chiar e îmbucurător 
pentru că am ales bine noii ju-

cători. Un meci bun, echilibrat, 
un meci în care am jucat de la 
egal la egal cu echipa campioa-
nă. În partea a doua, chiar am 
avut momente când am domi-
nat. (...) Ratăm din situații cla-
re de gol. Sper să învățăm și să 

eliminăm greșelile. În re-
st, trebuie să îi feli-

cit pentru atitudine, 
pentru joc. Chiar 
dacă sunt foarte  
mulți jucători 
noi, am reușit, 
totuși în perioa-
da asta scurtă, 

să facem un meci 
bun și să arătăm 

un fotbal bun. Avem 
pe ce să lucrăm. Și se 

pare că am ales bine jucătorii 
pe care i-am adus. Au făcut-o 
foarte bine!”, a declarat Ilie Po-
enaru după meci.

Academica Clinceni, 
înfrângere în primul meci  

din noul sezon


