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HANDBAL

Fără Cristina Neagu pe teren, 
CSM București a fost învinsă 
în Norvegia, 25-30, de Vipers 
Kristiansand, în etapa a patra a 
fazei grupelor Ligii Campionilor la 
handbal feminin.

Meciul a început cu o 
dominație a gazdelor, care au 
avut în permanență avantaj pe 
tabela de scor în prima parte și 
au intrat la cabine cu un avantaj 
de două goluri, 14-12.

În partea secundă, Vipers a 
avut în permanență controlul 
și, în multe momente, a condus 
chiar și cu șase goluri. CSM 
București nu a reușit să redu-
că din diferență și partida s-a 

încheiat 30-25 pentru Kristian-
sand, care e liderul grupei, cu 
trei victorii din tot atâtea meciuri.

TENIS
Rafael Nadal (foto) a cucerit  

al 13-lea trofeu la Roland Garros 
și al 20-lea titlu de Grand Slam 
din carieră. Nadal s-a impus în 
3 seturi, 6-0, 6-2, 7-5 în fața lui 
Novak Djokovic, într-un meci 
aproape fără greșeală. A fost 
și victoria cu numărul 100 a lui 
Nadal la turneul parizian. El a 

reușit și un nou record - 4 turnee 
de Grand Slam fără să piardă 
vreun set! 

Cu o zi înainte, la feminin, 
Iga Swiatek, poloneza care a 
eliminat-o pe Halep, a câștigat 
finala feminină a turneului de 
la Roland Garros, după ce a 

învins-o pe Sofia Kenin, scor 
6-4, 6-1, pe arena Philippe 
Chatrier din Paris, și a urcat pe 
locul 17 în clasamentul WTA.

CANOTAJ
Duminica trecută, echipajul 

României de două vâsle, Ancuța 

SPO   TRSincer, mă gândesc doar  
la o limitare de scor cu Austria.

MIREL RĂDOI, selecționerul României

Bodnar și Simona Radiș, au 
cucerit medaliile de aur la 
Campionatele Europene de 
la Poznan. Româncele le-au 
întrecut pe canotoarele Olandei 
și Franței, clasate pe locurile 2, 
respectiv 3.

În proba similară masculină, 
Ioan Prundeanu și Marian-Florin 
Enache au terminat pe locul 5, 
după Olanda, Elveția, Irlanda și 
Polonia.

Tot duminică, Iuliana Buhuș 
și Adriana Ailincăi au câștigat 
medalia de aur la Campionatele 
Europene de canotaj de la 
Poznan, în proba feminină de 
dublu rame.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

CLASAMENT Liga 1

O frază
cât o știre
 În etapa a 7-a a Ligii a 
doua, Concordia Chiajna a 
jucat pe teren propriu, unde a 
fost învinsă, scor 0-1, de CS 
Mioveni și a coborât pe locul 
11 în clasament, cu 8 puncte, 
obținute din 2 victorii, 2 egaluri și 
3 înfrângeri.
 CFR Cluj l-a vândut pe Mihai 
Bordeianu în Arabia Saudită, la 
Al Qadisiyah, pentru 1,2 milioane 
de euro, mijlocașul semnând 
un contract valabil pe 2 ani și 
va încasa un salariu anual de 
650.000 de euro. 
 FCSB nu mai pare interesată 
să readucă la echipă jucătorii 

care au făcut istorie cu Steaua în 
Liga 1, iar antrenorul Ilie Poenaru 
a confirmat că și Raul Rusescu 
(foto), al treilea fost stelist, a 
semnat cu Academica Clinceni, 
după Gardoș și Cristi Tănase.
 Dinamo riscă să fie 
depunctată, după ce a pierdut 
procesul cu Dan Nistor iar 
mijlocașul mai are de primit 
20.000 de euro din partea 
clubului din ”Ștefan cel Mare”, 
sumă pe care nu a încasat-o nici 
până în prezent.

despre fotbal

Sfârșit de săptămână 
dureros pentru elevii 
lui Adrian Mutu și Mirel 
Rădoi. Eu au avut parte 
de trei înfrângeri în tot 
atâtea meciuri, la finalul 
săptămânii trecute. 
Calvarul a început cu 
ratarea calificării la EURO 
2020, după înfrângerea, 
1-2, cu Islanda la Reykjavik, 
a continuat cu cea din 
Ucraina a selecționatei U21 
și s-a încheiat duminică, 
atunci când norvegienii au 
spulberat echipa lui Rădoi 
cu un sec 4-0.

Așadar, seniorii nu au reușit 
să-i învingă pe islandezi la ei 
acasă, iar naţionala de fotbal a 
României a ratat calificarea la 
EURO 2020, după ce a fost în-
vinsă de echipa Islandei cu sco-
rul de 2-1 (2-0), joi seară, în se-
mifinalele barajului pentru EU-
RO 2020, pe Stadionul Laugar-
dalsvollur din Reykjavik.

Tricolorii au făcut o primă 
repriză slabă, au jucat mai bi-
ne după pauză, dar insuficient 
pentru a întoarce rezultatul și 
au ratat șansa de a evolua la 
EURO 2020 pe teren propriu, 
la București, unde vor avea loc 
patru meciuri ale turneului final 
de anul viitor.

Gylfi Sigurdsson (16, 34) a 
marcat ambele goluri ale nordi-
cilor, în timp ce pentru tricolori 
a înscris Alexandru Maxim (63 - 
penalty).

Arbitrajul a viciat 
rezultatul, în Ucraina

La rândul ei, România Un-
der 21 a pierdut meciul cu 
selecţionata similară a Ucrainei, 
din preliminariile pentru EURO 
2021, după un gol marcat din-

tr-un penalty controversat. În 
minutul 79, după o combinaţie, 
Tsitaishvili a căzut în careu și 
a simulat că ar fi fost împiedi-
cat de Marius Marin. Căderea 
mijlocașului de la Pisa l-a pă-
călit pe arbitrul din Kazahstan, 
Furkat Atazhanov, care a dictat 
penalty, iar căpitanul Buletsa a 
transformat lovitura de pedeap-
să.

A fost singurul gol al me-
ciului, dar rezultatul echitabil 
ar fi fost unul de egalitate. Du-
pă această înfrângere, Româ-
nia este în continuare pe locul 
al doilea în grupa 8 din prelimi-
narii, cu două meciuri rămase 
de disputat.

Partida cu Norvegia, 
„bomboana de pe 

colivă”
Și a venit apoi „dumini-

ca neagră” pentru fotbalul ro-
mânesc, pe Ullevaal Stadion 
din Oslo, în Grupa 1 a Ligii B 
din Liga Naţiunilor. Astfel, du-
pă meciul cu islandezii, „tricolo-

rii” au comis-o din nou. De da-
ta aceasta mult mai rău, în faţa 
unei echipe a Norvegiei care  
le-a fost mult superioară, la 
toate capitolele.

Deși, după meciul din Is-
landa, Rădoi a făcut 7 schim-
bări în echipă, cu speranţa că 
ceva se va schimba în jocul 
selecţionatei de seniori, rezul-
tatul a fost catastrofal. 

După un început mai 
bun al românilor, care 
ne-a dat speranţă, 
norvegienii au 
zburdat pe teren 
și au făcut tot ce 
au vrut ei cu ju-
cătorii noștri, pe 
care i-au învins 
fără drept de apel.

Primul gol al 
nordicilor a fost mar-
cat de omul meciului, Er-
ling Braut Haaland, în minutul 
13, care, de altfel, a reușit pri-
mul său hattrick la naţională, 
după ce a „recidivat” în minu-
tele 64 și 74, după ce, în minu-
tul 39 Alexander Soerloth ridi-

case scorul la 2-0, cu sprijinul 
lui Oedegaard.

Cu această victorie, Nor-
vegia (6 puncte) a trecut în fa-
ţa României (4 puncte) în cla-
samentul grupei. România, ca-
re înaintea partidei era liderul 
grupei, va juca următorul meci 
pe 14 octombrie, la Ploiești, cu 
Austria.

După meci, Mirel Rădoi 
(medalion) a recunos-

cut că am fost umiliţi 
de norvegieni.

„Este o umi-
linţă. Nu știu ce 
scuze am mai 
putea găsi. Sin-
cer, mă gândesc 
doar la o limita-

re de scor cu Aus-
tria. Din punct de 

vedere mental, am 
eșuat. Nu am prea mul-

te mari speranţe pentru meciul 
cu Austria. Am arătat ca juni-
orii Norvegiei. O ţară întreagă 
a suferit o umilinţă”, a declarat 
selecţionerul, potrivit celor de 
la PRO X.

MECIURI DE COȘMAR PENTRU SELECȚIONATELE DE FOTBAL ALE ROMÂNIEI

Tricolorii, umiliți  
de norvegieni, la ei acasă


