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HANDBAL

SCM Râmnicu Vâlcea a fost 
învinsă fără drept de apel de 
formaţia rusă CSKA Moscova, 
cu scorul de 30-20 (14-11), la 
Moscova, în Grupa B a Ligii 
Campionilor la handbal feminin. 
Echipa vâlceană a suferit a treia 
înfrângere în tot atâtea meciuri 
în cea mai importantă competiţie 
intercluburi de pe continent.

Dacă în prima repriză SCM a 
jucat de la egal la egal cu CSKA, 
din minutul 20 rusoaicele au 
preluat controlul și au intrat la 
pauză cu un avans de trei goluri, 
14-11.

În partea secundă, meciul a 
fost la discreţia gazdelor, care au 

avut și 11 goluri în plus pe tabelă 
(27-16), câștigând în cele din 
urmă cu 30-20. SCM a marcat 
doar 6 goluri în partea secundă.

CANOTAJ
Delegaţia României (foto) a 

cucerit șapte medalii, dintre care 
cinci de aur și două de argint, 
duminică, la Campionatele Euro-
pene de canotaj pentru juniori de 
la Belgrad.

România, care a avut zece 
echipaje în finale, a ocupat pri-

mul loc în clasamentul final pe 
naţiuni, urmată de Franţa, 2-3-1, 
Belarus, 2-1-1, Rusia, 2-0-2, 
Ucraina, 2-0-2.

Medaliile de aur au fost cuce-
rite la dublu rame feminin, dublu 
rame masculin, la patru vâsle 
feminin, patru rame masculin și 
8+1 feminin. 

Medaliile de argint au fost 
obţinute de Cristian-Vasile Ni-
coară, la simplu masculin, și de 
echipajul feminin de patru rame 
cu cârmaci.

TENIS
Halep trebuie să câștige turne-

ul de la Roland Garros pentru a o 

SPO   TRE greu să te baţi cu Slovan Liberec cu Cană. 
Măcar cu pahar cu picior dacă aveai, era 
altceva! VALERIU RĂCHITĂ, fost fotbalist 

depăși pe australianca Ashleigh 
Barty, liderul WTA din ianuarie 
2019, dar care nu participă 
la Openul Franţei, pe care l-a 
câștigat anul trecut. 

După titlul obţinut la Roma, 
Halep a ajuns la 7.255 puncte, 
iar un parcurs încununat cu titlu 
la Roland Garros i-ar aduce încă 
1.570 puncte (2.000 pentru titlu, 
din care se scad 430 pentru 
sfertul de finală de anul trecut), 
astfel că sportiva noastră ar 
ajunge la 8.825 puncte, infor-
mează Agerpres. Conform noului 
sistem revizuit de alcătuire a 
clasamentului, Barty va rămâne 
la 8.717 puncte.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

CLASAMENT Liga 1

O frază
cât o știre
 În etapa a cincea din Liga a II-a, 
Concordia Chiajna a fost învinsă în 
deplasare de Turris Turnu Măgurele 
cu scorul de 2-3 și ocupă locul 4 în 
clasament, cu 8 puncte.
 După ce FCSB a adus în lot trei 
jucători noi chiar în ziua meciului 
cu Slovan Liberec, MM Stoica 
a anunţat că David Caiado se 
întoarce la Sibiu, Gabi Enache 
este de asemenea liber să plece, 
în cazul în care primește o ofertă 
din străinătate, iar în cazul lui 
Karanovic încă nu este clar ce se 
va întâmpla.
 Cristi Tănase (foto) s-a întors 
în Liga 1 și a evoluat 28 de minute 
pentru Academica Clinceni, în 
victoria ilfovenilor cu Gaz Metan 

Mediaș, scor 2-0, dar el a anunţat 
că nu este încă 100% din punct de 
vedere fizic, însă are planuri mari: 
vrea în play-off cu Academica și 
crede că echipa lui Poenaru se 
poate bate cu orice adversar în 
prima ligă.
 Florinel Coman a suferit o 
entorsă care-l va ţine departe de 
gazon o perioadă mai îndelungată, 
iar atacantul roș-albaștrilor nu 
numai că va rata derby-ul cu 
Dinamo, de sâmbătă, dar și dubla 
României, în cazul unui succes cu 
Islanda, din play-off-ul pentru Euro 
2020.

despre fotbal

Una caldă și una 
rece pentru echipele 
ilfovene din liga I. Dacă 
Academica Clinceni 
a reușit, în sfârșit, să 
obțină o victorie în 
cea de-a cincea etapă, 
scor 2-0, cu o echipă 
considerată superioară, 
Gaz Metan Mediaș, 
nu același lucru se 
poate spune despre 
FC Voluntari, care a 
pierdut, 1-2, pe teren 
propriu, partida cu 
Sepsi Sf. Gheorghe.

Chiar și fără antrenorul Du-
san Uhrin pe bancă, suspen-
dat de conducerea clubului, 
Gaz Metan Mediaș a început bi-
ne meciul din deplasarea de la 
Clinceni. 

Ciocan a ratat prima șansă 
pentru medieșeni, dar echipa 
lui Ilie Poenaru a dat replica 
prin Boiciuc, care a avut două 
oportunități.

La cealaltă poartă, Dumi-
tru Cardoso s-a făcut de râs, 
cu un luft de toată frumusețea. 
În partea secundă, după ce Ro-
naldo Deaconu a tras mult pes-
te poartă, a venit rândul lui Bu-
tean să rateze o șansă mare 
pentru Gaz Metan, dar Dobres-
cu a respins de pe linia porții. 
La câteva secunde distanță, 
pe contraatac, Cordea a tras  
într-un adversar. 

După o primă repriză fără 
goluri, Academica s-a dezlănțuit 
în repriza secundă, iar în minu-
tul 61 Cebotaru a deschis sco-
rul după un șut de la marginea 
careului, deviat de un fundaș.

Nouă minute mai târziu, 
Patriche a mărit avantajul ilfo-
venilor după ce a trimis cu ca-
pul o minge deviată.

Finalul a fost unul incendi-
ar, pentru că medieșenii au fost 

aproape de gol de două ori, în 
minutul 90, când Costea și Bu-
tean nu au lovit mingea cum 
trebuie din fața porții, iar apoi 
în minutul 90+2, Sambu nu a 
nimerit poarta din 3 metri, și 
Academica Clinceni - Gaz Me-
tan Mediaș s-a terminat 2-0.

În urma acestui rezultat, 
Academica a urcat pe locul 7, 
cu 6 puncte. În etapa următoa-
re, ilfovenii se vor deplasa la 
Arad, unde o vor întâlni pe UTA.

FC Voluntari la  
a doua înfrângere 

consecutivă
„Marinarii” au început bi-

ne campionatul, iar echipa lui 
Teja părea că va fi revelația 
competiției, în această ediție. 
Dar ultimele două evoluții par 
să dovedească contrariul.

Astfel, deși Voluntari a des-
chis repede scorul, prin Mailat, 
în minutul 4, când a marcat cu 

un voleu spectaculos, după o 
minge respinsă de Niczuly, nu a 
mai rezistat în fața lui Sepsi, ca-
re a părut o cu totul altă echi-
pă, în repriza a doua.

Mai întâi a ratat Nouvier, iar 
apoi Căpățână. A urmat replica 
Voluntariului, prin Mailat, însă 
în cele din urmă, startul bun al 
lui Sepsi din repriza secundă a 
adus golul egalizator, marcat de 
Purece, din centrarea 
lui Nouvier (55).

Același Nou-
vier a fost la 
originea go-
lului victoriei, 
după ce l-a 
servit perfect 
pe Lorand Fu-
lop. Până la fi-
nal, Safranko a 
mai ratat o șansă, 
dar Voluntari - Sepsi 
s-a terminat 1-2.

Echipa lui Teja rămâne ast-
fel doar cu cele 7 puncte acu-

mulate în primele 3 etape și 
ocupă locul 6 în clasament.

Etapa următoare, FC Vo-
luntari va întâlni, în deplasare, 
pe Astra Giurgiu, un meci greu 
în care este puțin probabil ca il-
fovenii să producă vreo surpri-
ză. 

După meci, Mihai Teja (me-
dalion) s-a arătat dezamăgit de 
evoluția din repriza a doua a ju-

cătorilor săi.
„Suntem supărați, 

nu este ușor. Pri-
ma repriză ne-a 
aparținut, am și 
marcat, am avut 
și ocazii de a mări 
scorul, altfel vor-
beam, în partea 

a doua am pierdut 
controlul. (...) Noi 

am pierdut la încrede-
re, nu știu de ce. (...) Re-

priza a doua este cea mai sla-
bă de când sunt eu aici”, a spus 
antrenorul ilfovenilor.

Academica Clinceni,  
prima victorie în campionat

 FC Voluntari a pierdut meciul cu Sepsi, deși a condus 55 de minute


