
1703 - 09 august 2020 www.jurnaluldeilfov.ro

TENIS
Guvernul regiunii Madrid 

a recomandat anularea 
turneului de tenis Masters 
1000, organizat de Ion Țiriac, 
programat pentru septembrie 
în capitala Spaniei, din cauza 
răspândirii coronavirusului, 
scrie AFP. 

Programat iniţial pentru luna 
mai, turneul de la Madrid a fost 
amânat pentru perioada 12 - 20 
septembrie, în urma pandemiei.

Dar reapariţia unor focare 
de coronavirus în Spania i-a 
determinat pe organizatori 
să se îndoiască de faptul că 
desfășurarea competiţiei 
se va face „fără complicaţii 

de sănătate care ar afecta 
jucătorii, publicul și angajaţii”.

FORMULA 1
Pilotul britanic Lewis Hamilton 

(Mercedes, foto), campionul 
mondial en titre, a câștigat dumi-
nică Grand Prix-ul de Formula 1 
al Marii Britanii care a avut loc pe 
circuitul de la Silverstone (5,891 
km), cursă în care a plecat din 
pole position. Hamilton a reușit 
să câștige in extremis în faţa 
olandezului Max Verstappen (Red 

Bull) care a pornit în cursă de pe 
poziţia a treia, linia a 2-a. Lewis 
Hamilton a făcut pană în ultimul 
tur al cursei, trecând linia de 
sosire pe trei roţi, dar cu toate 
acestea Verstappen nu a reușit 
să îl ajungă din urmă. Coechi-
pierul lui Hamilton, finlandezul 

Valtteri Bottas, care a luat startul 
de pe poziţia secundă și a suferit 
și el o pană, a terminat până la 
urmă pe locul 11.

HANDBAL
AHC Potaissa Turda va întâlni 

echipa croată HRK Gorica, iar 

SPO   TRCred că toată lumea a văzut că băieţii au jucat cu 

inima pentru Dinamo. Când ai inima mai mare 
decât creierul, se pot face multe lucruri!

GIGI MULȚESCU, antrenor Dinamo

HC Dobrogea Sud Constanţa 
va înfrunta echipa rusă HC 
Victor Stavropol în primul 
tur preliminar al competiţiei 
de handbal masculin EHF 
European League, potrivit 
tragerii la sorţi efectuate marţi, 
28 iulie, la Viena.

Ambele echipe românești vor 
juca primul meci acasă, pe 29 
sau 30 august, manșa secundă 
fiind programată în deplasare o 
săptămână mai târziu.

Dinamo București a fost 
acceptată direct în faza 
grupelor acestei competiţii, 
care înlocuiește Cupa EHF și 
care va demara în octombrie.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

O frază
cât o știre
 Chindia Târgoviște este prima 
echipă virtual retrogradată din 
Liga 1, după ce a fost învinsă 
de Politehnica Iași cu scorul de 
1-0 (0-0), prin golul înscris de 
argentinianul Juan Pablo Passaglia 
din penalty, în minutul 48.
 După Buziuc și Buș, roș-
albaștrii au mai adus de urgenţă 
încă un atacant, Dimciu Halep, 
vărul Simonei Halep, care s-a 
despărţit de Farul Constanţa, iar 
acum a semnat cu FCSB.
 Gheorghe Hagi, (foto) după ce 
a renunţat la postul de manager 

tehnic al clubului Viitorul, a 
anunţat că echipa va avea un nou 
antrenor principal din sezonul 
viitor, una dintre variantele 
pentru banca tehnică fiind 
Costel Gâlcă, tehnician aflat sub 
contract cu Vejle din Danemarca.
 Dusan Uhrin recunoaște că 
ia în calcul despărţirea de Gaz 
Metan Mediaș dacă situaţia 
legată de conducerea clubului nu 
se va rezolva în perioada imediat 
următoare și, de asemenea, 
antrenorul ceh a transmis 
conducerii clubului că are nevoie 
de întăriri la nivelul lotului, subţiat 
substanţial în acest final de 
sezon.

despre fotbal

„Marinarii” de Ilfov au 
intrat iarăși într-o pasă 
proastă. În ultimele 
6 etape, jucătorii lui 
Teja au doar o singură 
victorie și coboară 
vertiginos în clasament, 
aflându-se acum la 
doar 2 puncte de locul 
de baraj ocupat de Poli 
Iași. Cât despre „surata” 
ilfoveană a lui FC 
Voluntari – Academica 
Clinceni – aceasta „stă” 
mult mai bine și ocupă 
poziția a treia din play-
out.

Deși nu au jucat prost și au 
dominat începuturile de repri-
ze în partida cu Dinamo, elevii 
lui Teja nu au reușit să câștige 
măcar un punct, care, cred eu, 
li s-ar fi cuvenit, după cum au 
arătat „ostilitățile” pe teren.

Prima mare ocazie a ilfove-
nilor a fost în minutul 7, când 
Țîră a șutat, dar Ehmann a 
reușit să respingă.

În minutul 22, Dinamo are 
și ea o mare ocazie, după ce 
Lazăr a trimis mingea în bara 
porții apărate de Cojocaru. Go-
lul dinamoviștilor a venit în mi-
nutul 34, când Deian Sorescu 
înscrie din fața porții, după o 
greșeală a lui Pașcanu.

În repriza a doua, 
Căpățână egalează (63), în ur-
ma unui penalty obținut cu 3 
minute mai devreme, după ce 
Sanoh a fost faultat în careu de 
Vali Lazăr.

Bucuria ilfovenilor a fost 
însă de scurtă durată, pen-
tru că 13 minute mai târziu 
(76) Mrzljak a reluat cu capul,  
dintr-o poziție ciudată, din inte-
riorul careului, spre colțul lung, 
după o centrare a lui Sorescu 
din corner și a înscris cel de-al 
doilea gol al „câinilor”.

FC Voluntari ar fi putut 
obține măcar un punct în mi-

nutul 90+4, dar, din păcate, 
bara porții lui Straton s-a opus 
șutului violent al lui Morar.

Visul frumos al 
Academicii începe să 

devină coșmar?
După ce Ilie Poenaru ne ui-

mise cu evoluția echipei sale, 
iată că ultimele două etape au 
fost nefaste pentru „academi-
cieni”, care au pierdut 6 punc-
te foarte prețioase, puncte care  
le-ar fi asigurat matematic ră-
mânerea în Liga I. 

Adversara lor de sâmbătă, 
Hermannstadt, pare să fi ieșit 
din „gaura neagră” în care se 
afla și adună puncte după punc-
te sub bagheta lui Ruben Albes, 
care se află la a cincea victorie 
consecutivă cu sibienii pe care 
îi conduce.

Golurile victoriei lui Her-
mannstadt au fost marcate în 
minutele 35 și 62 de către Yazal-

de, respectiv Dâlbea, iar aces-
te reușite au asigurat rămâne-
rea echipei sibiene în prima ligă.

Academica, la rândul său, 
este la un pas să se salveze de 
la retrogradare, la capătul pri-
mului sezon în Liga 1 din istoria 
clubului, dar Ilie Poenaru poa-
te rămâne fără cei mai 
importanți jucători.

După Ale-
xandru Buziuc, 
acontat de-
ja de FCSB, 
și fundașul 
central Ale-
xandru Albu 
poate ajun-
ge la formația 
lui Gigi Becali. 
De asemenea, Ilie 
Poenaru îi va pier-
de, la finalul sezonului, și pe 
Robert Ion, Adrian Șut, ambii 
împrumutați de la FCSB, și Flo-
rin Bejan, care se va întoarce la 
Dinamo. Astfel, Ilie Poenaru ră-

mâne fără jumătate din echipa 
de la Clinceni!

Prin urmare, la finalul me-
ciului cu Hermannstadt, pierdut 
de Clinceni cu 0-2, Ilie Poenaru 
(foto medalion) a recunoscut 
că este deranjat de situația con-
tractuală a fotbaliștilor pe care 

s-a bazat în acest sezon.
„Mă bucură fap-

tul că jucătorii mei 
sunt ofertați, dar 
nici nu pot să dau 
drumul la toa-
tă lumea. Înce-
pem campiona-
tul foarte repe-
de, nu avem nici 

vacanță, eu cu ci-
ne mai joc? Adi Șut 

și Robert Ion se întorc 
la FCSB, Bejan la Dinamo, 

Albu la Concordia. Îmi pleacă 
mai mult de jumătate din echi-
pă”, a transmis Ilie Poenaru, la 
finalul meciului cu Hermann-
stadt.

FC Voluntari, din nou  
în pericol de retrogradare?
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