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HANDBAL

Victorie superbă pentru CSM 
București pe terenul lui Esbjerb, 
din grupa A a Champions 
League. „Tigroaicele” s-au 
impus în ultima secundă, cu 30-
29, prin golul cu numărul 10 al 
Cristinei Neagu.

Primele zece minute ale 
partidei au fost echilibrate 
(6-6), după care „tigroaicele” 
s-au desprins la 16-10 (24). 
Danezele au recuperat în finalul 
reprizei, astfel că la pauză, CSM 
București conducea cu 17-15.

Esbjerg a restabilit egalitatea 
în debutul reprizei secunde, 
18-18 (36), iar apoi a condus o 
singură dată, cu 22-21 (46), în 

rest gazdele au fost echipa în 
cursă de urmărire, iar finalul a 
înclinat balanţa în folosul echipei 
antrenate de Adrian Vasile.

TENIS
Simona Halep a cucerit titlul 

Premier 5 de la Roma, după o 
finală care a durat doar 32 de 
minute.

Astfel, Halep reușește să cu-
cerească titlul de la Roma, după 
ce, anterior, pierduse de două 
ori finala contra Elinei Svitolina.

Halep a început excelent 
finala cu Karolina Pliskova, 
adjudecându-și primul set în 
doar 20 de minute, scor 6-0. 
În actul secund, sportiva din 
Cehia a abandonat la scorul de 
2-1 pentru româncă. În setul al 
doilea, Pliskova dădea semne 

de revenire, după ce a reușit un 
break și a egalat la unu, însă după 
un nou game câștigat de Simona, 
a doua favorită a decis să 
abandoneze, acuzând probleme 
medicale în zona lombară.

În total, Halep a ajuns la 22 de 
titluri WTA cucerite.

SPO   TRSă se mai greșească și pentru noi o dată, 
dacă pentru alţii se greșește de trei ori

MIHAI TEJA, antrenor FC Voluntari

MOTO GP
Cursa de duminică, 20 septem-

brie, de la Emilia Romagna a con-
semnat prima victorie a sezonului 
pentru de la Monster Yamaha, 
care a terminat în 41m 55,846 sec. 

Plecat de pe locul 11, Joan Mir 
(Suzuki Ecstar) a reușit să ocupe 
locul 2 al podiumului la 2,425 sec. 
faţă de Viñales. Cel de-al treilea 
a sosit Pol Espargaro (Red Bull 
KTM) la 4,528 sec. de învingător.

În urma acestor rezultate, la ge-
neral conduce Andrea Dovizioso, 
cu 84 de puncte, urmat de Fabio 
Quartararo și Maverick Viñales, 
amândoi cu câte 83 de puncte.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

CLASAMENT Liga 1

O frază
cât o știre
 În etapa a 4-a a Campionatului 
Ligii secunde, Concordia Chiajna 
a reușit o victorie categorică în 
meciul disputat acasă cu Pandurii 
Târgu Jiu, scor 4-0, și ocupă locul 
3 din clasament, cu 8 puncte, 
după FC U Craiova și Rapid, 
ambele cu 10 puncte, echipa din 
Bănie având un golaveraj mai 
bun, 11-5.
 Cătălin Straton, fostul portar 
al lui Dinamo, a debutat la FCSB 
în partida dintre roș-albaștri și 
FC Argeș, scor 3-0, și a avut o 
prestaţie excepţională, care l-a 
făcut pe MM Stoica să afirme 
că goal-keeper-ul a fost ce avea 
nevoie FCSB.
 Florinel Coman (foto) a 
ieșit accidentat în minutul 70 al 

meciului cu Topola, când șeptarul 
lui FCSB a fost faultat grosolan în 
careu, intervenţie în urma căreia 
a suferit o entorsă care îl va ţine 
o lună departe de gazon.
 Dinamo caută în continuare 
jucători de calitate, ca să-și 
întărească lotul, iar spaniolii 
din Ștefan cel Mare încearcă 
să aducă la București un străin 
care a mai jucat pentru „câini”, în 
perioada 2016-2018, și anume pe 
José Romera, ca soluţie pentru 
banda dreaptă a apărării.

despre fotbal

Etapa a 4-a nu a fost 
prea favorabilă pentru 
cele două echipe care 
reprezintă Ilfovul în 
Liga I, dar evoluțiile 
lor au lăsat o impresie 
frumoasă atât la 
Craiova, unde CSU 
Craiova a avut mult 
de furcă pentru a 
obține victoria în fața 
„marinarilor” conduși 
de Mihai Teja, cât și 
la Botoșani, unde 
„academicienii” lui 
Poenaru le-au smuls 
moldovenilor un punct 
foarte prețios.

La Craiova, FC Voluntari a 
fost văduvită de un penalty clar 
în minutul 28, la un henț în ca-
reu al lui Bancu, când Eric a 
profitat de o pasă greșită a lui 
Mirko Pigliacelli, a intrat în ca-
reu, iar centrarea sa a fost blo-
cată cu mâna de Nicușor Ban-
cu. În ciuda protestelor, centra-
lul Iulian Călin nu a dictat lovi-
tură de la 11 metri.  

Oltenii au deschis scorul în 
minutul 34, prin golgeterul Elvir 
Koljic, care a fructificat assist-ul 
ideal al lui Valentin Mihăilă. Ilfo-
venii au revenit după pauză, iar 
Cristian Costin a egalat pentru 
echipa lui Mihai Teja în minutul 
57, din centrarea lui Grădinaru, 
cu o lovitură de cap.

Cu 20 de minute înainte de 
final, Alex Cicâldău, revenit du-
pă accidentarea de etapa tre-
cută, a reușit golul meciului, 
executând impecabil o lovitură 
liberă de la marginea careului 
(min. 71).  

Echipa lui Teja rămâne ast-
fel cu cele șapte puncte strân-
se în primele trei etape. Pen-
tru FC Voluntari urmează parti-
da de pe teren propriu cu Sep-

si, formație care nu a reușit să 
câștige în primele patru etape 
din acest sezon.

Mihai Teja, 
dezamăgit de 

rezultat și arbitraj, 
dar mulțumit de 

jucătorii săi
După încheierea partidei, 

antrenorul ilfovenilor i-a felici-
tat pe jucătorii săi și și-a expri-
mat o serie de nemulțumiri în 
privința arbitrajului. 

„Am întâlnit o echipă foarte 
bună, foarte puternică, echipă 
care se bate la campionat. (...) 
Eu cred că am jucat la același 
nivel, am jucat un fotbal foarte 
bun și noi, am încercat să dăm 
tot ce avem mai bun, am încer-
cat să câștigăm, să plecăm cu 
puncte de la Craiova, dar nu s-a 
putut. În schimb, vreau să-i fe-

licit pe băieții mei, vreau să le 
spun că sunt mulțumit de ceea 
ce au făcut. Au avut determi-
nare, au avut atitudine, au fost 
momente în timpul jocului când 
am arătat ca o echipă bună și 
sunt mulțumit din punctul aces-
ta de vedere. (...)  Câteva deci-
zii mi s-au părut în dezavanta-
jul nostru. Dar nu vreau să vor-
besc despre arbitraj, vreau să 
vorbesc despre echipa mea”, a 
declarat Teja, după meci. 

Un punct uriaș, 
obținut de Academica 

la Botoșani
FC Botoșani și Academi-

ca Clinceni au remizat, 0-0,  
într-un meci din etapa a 4-a din 
Liga 1. Ilfovenii au început în 
forță jocul, dar Chandarov nu a 
nimerit spațiul porții, în minutul 

16, când Jutric 
a nimerit bara, 

iar Pashov și Chandarov nu au 
profitat, după ce s-au trezit cu 
mingea la picior. 

După un sfert de oră, moldo-
venii au ieșit la rampă prin Keyta, 
care a șutat din afara careului, 
dar nici el n-a prins poarta.

La poarta cealaltă, Keyta nu 
a nimerit ținta din afara careu-
lui, iar fundașul Șeroni a ratat și 
el o șansă bună. Academica a 
fost aproape de gol în minutul 
73, prin Boiciuc, dar portarul a 
deviat salvator. 

În prelungiri, moldovenii au 
fost aproape să dea lovitura, 
dar Patache a ratat, iar Botoșani 
- Academica Clinceni s-a termi-
nat 0-0.

După patru etape, FC 
Botoșani se află pe locul 3 în Li-
ga 1, cu 8 puncte, dar un meci 
mai mult decât FCSB și Gaz 
Metan, care o pot depăși. Aca-
demica Clinceni e pe poziția a  
10-a, cu 3 puncte.

FC Voluntari a pierdut cu 
fruntea sus meciul din Bănie

 ACADEMICA CLINCENI S-A ÎNTORS CU UN PUNCT, DE LA BOTOȘANI


