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TENIS
Tenismanul rus Andrei Rublev 

a ajuns la patru turnee câștigate 
în acest an, impunându-se la 
Sankt Petersburg după o fina-
lă echilibrată în faţa croatului 
Borna Coric, încheiată în două 
seturi, 7-6, 6-4.

Rusul de 22 de ani este de 
la începutul acestei săptămâni 
locul 10 mondial, aceasta fiind 
prima sa clasare în Top 10. 
Învingător în acest an la Doha, 
Adelaide și Hamburg, ajuns în 
sferturi de finală la US Open și 
Roland Garros, Rublev a avut 
nevoie de o oră și 39 de minute 
pentru a-l învinge pe Coric, 23 
de ani, locul 27 ATP, în finala 

turneului cu premii totale de 
1.243.790 dolari. Acest nou titlu 
este al șaselea din cariera lui 
Rublev.

HANDBAL
CSM București (foto) a trecut 

de Ferencvaros cu 25-19, în 
meciul care a consemnat 
revenirea Cristinei Neagu,  
după ce fusese infectată cu 
coronavirus.Cea mai bună 
jucătoare a lumii a fost introdusă 
în teren din minutul 8 și a 

contribuit din plin la victoria 
„tigroaicelor”, cu 6 goluri 
înscrise. Interul stânga a fost a 
doua marcatoare a meciului, 
după Dembele, cu 9 reușite.

După acest joc, CSM are acum 
trei victorii și o înfrângere în 
grupa A din Champions League și 
se află pe locul 4, cu 6 puncte.

În etapa următoare, CSM va 
juca în deplasare cu SG BBM 
Bietigheim, pe 25 octombrie.

MOTO GP
Pe circuitul de la Alcaniz, în a 

zecea etapă din MotoGP, Alex 
Rins s-a impus în Marele Premiu 
al Aragonului.

SPO   TREu cred că niciodată nu trebuia 
să pierdem azi!

MIHAI TEJA, antrenor FC Voluntari

Spaniolul de la Suzuki a plecat 
de pe locul secund al grilei de 
start, însă a recuperat și a trecut 
primul linia de sosire. Rins a fost 
urmat de Alex Marquez, de la 
Repsol Honda și de colegul său 
de la Suzuki, Joan Mir.

Francezul Fabio Quartararo 
(Petronas Yamaha), care a 
suferit un accident urât în 
calificări, a plecat din pole-
pozition, dar a terminat abia pe 
locul 18. După această clasare, 
Quartararo a pierdut pierdut 
prima poziţie în clasamentul 
piloţilor. A rămas cu 115 puncte și 
a fost depășit de Juan Mir, care a 
adunat 121 de puncte.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

CLASAMENT Liga 1

O frază
cât o știre
 În etapa a 8-a a Ligii a II-a, 
Concordia Chiajna a remizat, în 
deplasare, cu U Cluj, scor 1-1, 
egal în urma căruia ocupă locul 12 
în clasament, cu 8 puncte.
 Laurenţiu Reghecampf 
și-a dat demisia de la Al-Wasl 
(Dubai), după aproape doi ani, în 
urma înfrângerii la scor în faţa 
formaţiei lui Daniel Isăilă, Bani 
Yas, scor 1-4, și este foarte 
aproape de o revenire la FCSB.
 Fundașul Răzvan Popa (foto), 
care la 16 ani debuta la echipa de 

tineret a lui Inter Milano, legitimat 
ultima dată la Gaz Metan Mediaș, 
unde a jucat 22 de partide în 
Liga 1 și una în Cupa României, 
a semnat cu Poli Iași, a anunţat 
clubul din Copou pe site-ul său 
oficial.
 După înfrângerea cu FC 
Argeș, scor 0-1, în urma 
unui penalty controversat, 
președintele Astrei Giurgiu, Dani 
Coman, a anunţat că va negocia 
cu Edi Iordănescu, pentru ca 
antrenorul să preia echipa 
giurgiuveană cât mai repede.

despre fotbal

„MARINARII” DE ILFOV AU PIERDUT MECIUL CU ECHIPA CONSTĂNȚEANĂ „PE MÂNA LOR”

Viitorul, „nașul” lui  
FC Voluntari

FC Voluntari nu a reușit 
nici de data aceasta să 
obțină victoria în fața 
celor de la Viitorul, care 
se dovedesc o nucă 
greu de spart pentru 
elevii lui Teja. Astfel, 
aceștia au rămas fără 
nicio victorie în fața 
echipei de malul mării, 
iar Ruben de la Barrera 
pare să fi restartat 
formația finanțată de 
Gică Hagi.

Cei de la Voluntari au intrat 
iar într-o pasă proastă, deși au 
făcut multe transferuri în acest 
sezon, iar sclipirea de la începu-
tul campionatului, care îi adu-
sese pe locul 3, se pare că s-a 
stins. Mai mult, jucătorii gafea-
ză incredibil în faze relativ puțin 
periculoase, oferindu-le adver-
sarilor cadouri incredibile. Așa 
s-a întâmplat și în acest joc, 
după ce Cristian Costin și Ion  
Gheorghe și-au dat literalmente 
cu stângul în dreptul în fazele în 
care s-au marcat golurile.

Cert este că trupa lui Gică 
Hagi se simte din ce în ce mai 
bine sub bagheta lui Ruben de 
la Barrera. Cu spaniolul pe ban-
că, Viitorul începe să lege vic-
torii.

Cu excepția celor două mo-
mente amintite, FC Voluntari nu 
a jucat prost, și-a creat multe 
ocazii, dar se pare că are ghini-
on sau că stă prost cu precizia 
șuturilor spre poartă.

Adi Popa,  
cel mai periculos  

om al meciului
Această confruntare a pri-

lejuit debutul lui Adi Popa la 
Voluntari. Fostul mijlocaș de la 
FCSB a fost cel mai periculos 

om al gazdelor, care ajuns, din 
păcate, la trei eșecuri în ultime-
le patru meciuri. 

Totuși, partida de la Vo-
luntari a fost una peste media 
campionatului. Cu doi antrenori 
dedicați atacului, dar și planu-
lui tactic, a reieșit o primă repri-
ză frumoasă, cu un fotbal mo-
dern. Adi Popa, revenit în Liga 
1, a arătat poftă de joc și a fost 
aproape de gol încă din primele 
minute. Viitorul nu s-a lăsat in-
timidată și a atacat poarta ad-
versă. A cerut și un penalty la 
Luckassen în minutul 9. 

Apoi, până la pauză, doar 
Armaș a mai avut o șansă bu-

nă de a marca, dar Cojocaru a 
fost la post.

Fotbalul frumos a fost 
menținut și în repriza a doua. 
Din păcate, a doua parte a fost 
marcată și de cele două ga-
fe monumentale ale elevilor lui 
Teja, care au înclinat balanța. 
Mai întâi, Costin i-a pasat prac-
tic lui Luckassen, iar olandezul 
a profitat și a marcat. Era minu-
tul 66. Totul s-a întâmplat du-
pă ce, cu mai puțin de un minut 
înainte, Borțuneanu a ratat din-
tr-o poziție ideală. Dacă marca, 
poate altul ar fi fost scorul final. 
După acest gol, ilfovenii au în-
cercat să revină pe tabelă, dar 

nu au putut. Pe final, în minu-
tul 90+4, a venit și gafa lui Ion 
Gheorghe, iar Casap a stabilit 
scorul final. 

Astfel Viitorul pare a fi de-
venit „bestia neagră” pentru 
Voluntari, care, așa cum spu-
neam la început, rămâne fără 
victorie în Liga 1 în fața trupei 
lui Gică Hagi.

După această înfrânge-
re, FC Voluntari este pe locul 
șapte, la egalitate cu Hermann-
stadt, dar ar putea urca pe lo-
cul trei, dacă FCSB va pierde în 
deplasare cu Clinceni, meci dis-
putat după închiderea ediției 
publicației noastre.


