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HANDBAL

CSM București a început 
excelent noul sezon din Liga 
Campionilor și s-a impus fără 
emoții în fața celor de la Metz, 
scor 31-26.

Conduse de Cristina Neagu și 
cu portarul Jelena Grubisc într-o 
formă de zile mari, „tigroaicele” 
au prestat un joc solid încă de 
la început și nu le-au lăsat nicio 
șansă franțuzoaicelor. 

Cristina Neagu a fost declarată 
MVP-ul meciului și a făcut un 
adevărat show, înscriind de 12 
ori din 16 aruncări la poartă.

Este a patra ediție consecutivă 
în care cele două formații se 
întâlnesc în Liga Campionilor. 

Înainte de acest meci, Metz 
conducea cu 4-2 la întâlnirile 
directe.

TENIS
Patricia Țig (foto) a reușit să 

cucerească primul său titlu WTA 
din carieră după un meci pasio-
nant contra lui Eugenie Bouchard, 
în finala turneului de la Istanbul, 
scor 2-6, 6-1, 7-6. 

Țig jucase prima sa finală acum 
5 ani la Baku și nu a putut depăși 
emoțiile la începutul meciului. 

Apoi a reușit să se mobilizeze 
fantastic și apoi a câștigat duelul 
la a 8-a minge de meci.

A fost a treia finală a carierei, 
iar grație acestei victorii va ajun-
ge în primele 60 de jucătoare ale 
lumii. Țig va fi pe locul 58 WTA, 
următoarea jucătoare din Româ-

nia după Simona Halep în ierarhie.
Ea va încasa 25 de mii de dolari 

și va primi 280 de puncte după 
acest succes. 

FORMULA 1
Lewis Hamilton a câștigat  Ma-

rele Premiu de Formula 1 al Tos-

SPO   TROmul meciului (n .r.: FC Voluntari 2-1 FCSB) 
a fost Eric, care e aproape la fel de gras ca mine!

CONSTANTIN ZOTTA, fost președinte executiv la Rapid

canei și este la o victorie distanță 
de recordul deținut de Michael 
Schumacher, 91 de succese. 

A fost o cursă marcată de mai 
multe incidente. Unul, chiar în 
start, apoi un carambol teribil în 
turul al 7-lea. Hamilton a condus 
restul cursei, încheind cu 5 secun-
de avans față de Bottas, iar Alex 
Albon de la Red Bull a prins primul 
său podium din carieră. 

Hamilton conduce detașat și în 
clasamentul general după cursa 
aniversară, cea cu numărul 1.000. 
Pentru Ferrari - piloții scuderiei au 
dezamăgit din nou. Charles Leclerc 
s-a clasat pe locul 8, iar Sebastian 
Vettel pe 10.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

CLASAMENT Liga 1

O frază
cât o știre
 Concordia Chiajna a remizat 
în deplasare cu Metaloglobus, 
după ce a condus cu golul marcat 
în minutul 76 de Nicolae Herea, 
dar Costin Ciucureanu a readus 
egalitatea două minute mai 
târziu (78) și meciul s-a terminat 
nedecis.  
 Dragoș Boboc, cel care l-a 
reprezentat pe Andrei Burcă în 
perioada în care stoperul evolua 
la FC Botoșani, a dezvăluit că 
Dinamo Moscova este echipa 
care l-a monitorizat pe jucătorul 
CFR-ului, dar până la urmă rușii 
nu au mai finalizat contractul.
 Diego Fabbrini (foto) 
poate pleca de la Dinamo după 

egalul cu FC Botoșani, scor 
1-1, deoarece mijlocașul italian 
nu a impresionat, iar Valeriu 
Iftime, finanțatorul lui FC 
Botoșani, ar vrea să-l readucă 
pe fostul jucător de la Watford, 
Middlesbrough, Palermo sau 
Udinese în Moldova.
 Cătălin Straton își va rezilia 
contractul cu Dinamo în perioada 
următoare, după ce a fost 
înștiințat de directorul tehnic al 
clubului că nu se va mai conta pe 
serviciile sale, astfel că Dinamo 
va conta pentru restul sezonului 
pe Tomas Mejias, portarul spaniol 
împrumutat de la Middlesbrough.

despre fotbal

FC Voluntari furnizează  
o mare surpriză în meciul  
cu FCSB și urcă pe locul 2

„Marinarii” lui Teja au 
reușit o victorie mare în 
meciul cu FCSB, 2-1, în 
timp ce jucătorii lui Toni 
Petrea au lăsat de dorit. 
FC Voluntari s-a apărat 
impecabil și a lovit de 
două ori pe contraatac, 
FCSB reușind golul 
de onoare de-abia în 
minutul 86, prin Dennis 
Man.

Este cât se poate de clar, 
FC Voluntari este o cu totul al-
tă echipă față de sezonul tre-
cut, iar conducerea clubului 
are gânduri mari cu această 
formație. În acest sens,  Ioan 
Andone, președintele clubului, 
a sugerat că se vor face câteva 
transferuri importante, ale unor 
fotbaliști cu experiență. El a lă-
sat să se înțeleagă că Adi Po-
pa este ca și transferat și că se 
poartă discuții pentru a veni la 
FC Voluntari cu Raul Rusescu 
și George Țucudean. Andone a 
mai adăugat că mai are în ve-
dere și transferul unor jucători 
din străinătate.

În aceste condiții, vor exis-
ta toate premisele ca FC Volun-
tari să devină marea surpriză a 
actualului sezon, țintind ca pri-
mă performanță calificarea în 
play-off.

Organizare, 
disciplină, trudă și... 

inspirație
Echipa lui Toni Petrea ve-

nea după două victorii cu 3-0, 
cu Astra și Viitorul, avea prima 
șansă la victorie, dar a pierdut 
categoric pe terenul lui FC Vo-
luntari. 

Jucătorii lui Mihai Teja au 
dat lovitura după un contraatac 

perfect. În minutul 29, Sebas-
tian Mailat a fost găsit excelent 
în careu de Ion Gheorghe și a 
marcat cu latul, din 6 metri.

 În repriza a doua, după 
două ratări semnate de Man și 
Coman, FC Voluntari a punc-
tat din nou. În minutul 65, 
Ricardinho a făcut 2-0,  du-
pă un gol cu capul din careul 
roș-albaștrilor. Pe final, Dennis 
Man, din pasa lui Olimpiu 
Moruțan, a redus din diferență, 

dar FCSB nu a avut forța să 
egaleze, iar ilfovenii au obținut 
cele trei puncte.

După meci, cei de la FCSB 
au dat vina pe calitatea gazo-
nului pentru prestația lor des-
tul de slabă. Întrebarea ar fi: 
oare FC Voluntari a jucat pe alt 
teren?!?

Astfel după 3 etape, FC Vo-
luntari e pe locul 2, cu 7 punc-
te, la egalitate cu liderul FC 
Botoșani. 

Mihai Teja, încântat 
de jocul echipei
Antrenorul lui FC Volun-

tari s-a arătat foarte încântat de 
prestația elevilor săi, dar a preci-
zat că sezonul este încă la început 
și echipa mai are mult de muncă 
pentru a continua evoluția bună 
din ultimele 3 etape.

„Eu cred că astăzi am fă-
cut un joc bun, băieții au alergat 
foarte mult, au jucat din inimă, 
au avut atitudine, determinare, 
am fost agresivi. Am spus că îi 
respectăm, dar nu ne este frică 
și mă bucur că băieții au înțeles 
mesajul și au avut o atitudine 
foarte bună în teren. Îi felicit, ei 
sunt artizanii a tot ce se întâmplă, 
muncesc bine la antrenament, eu 
sunt lângă ei, sunt mândru că lu-
crez cu ei și mă bucur pentru ei. 
Cred că am făcut un meci foarte 
bun, dar mai avem mult de mun-
că, mai avem multe meciuri”, a 
spus Mihai Teja, la Digi Sport.

Într-un meci disputat la Clinceni, Academica a remizat cu Chindia 
Târgoviște, scor 0-0. A fost o întâlnire spectaculoasă, în care s-au 
remarcat portarii celor două echipe. În prima repriză, Academica 
a fost periculoasă mai ales prin Dumitru (minutele 4 și 31) și Pașov 
(bară, minutul 24). Oaspeții au avut șansa golului în min. 19, prin 
Neguț, și min. 37, prin Pițian. 

Chindia, a ratat în minutul 49 un penalty dictat după un fault 
comis chiar asupra lui. Portarul Octavian Vâlceanu a respins, faza 
a continuat, iar Popa a înscris, însă golul a fost anulat pentru ofsaid 
și scorul a rămas alb, până la final.

Academica, doar un punct cu Chindia


