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HANDBAL

HC Dunărea Brăila a reușit 
o calificare spectaculoasă în 
competiţia de handbal feminin 
EHF European League, după ce a 
câștigat ambele meciuri cu echipa 
daneză Viborg HK, la Brăila, în 
turul al treilea preliminar.

După 26-24 sâmbătă, Dunărea 
s-a impus și mai clar în meciul 
de duminică, în care Viborg era 
considerată echipa gazdă, cu 
32-28. 

Viborg a început foarte bine 
meciul al doilea și a condus 
cu 4-0, dar Dunărea a avut o 
perioadă remarcabilă, marcând 
cinci goluri consecutive. În 
repriza a doua, Viborg nu a izbutit 

să se apropie la mai puţin de 
trei goluri pe tabelă, dar pe final 
Dunărea și-a mărit avansul la 
șase lungimi, câștigând în cele din 
urmă cu 32-28.

TENIS
Daniil Medvedev (foto), 

numărul 4 mondial, l-a învins pe 
Dominic Thiem, numărul 3 ATP, 
în finala Turneului Campionilor 
și a cucerit în premieră titlul în 
această competiţie. Sportivul 
din Rusia s-a impus în trei seturi, 

4-6, 7-6, 6-4, la capătul a două 
ore și 44 de minute și a devenit al 
șaselea „campion al campionilor”, 
din ultimele șase ediţii. Medvedev 
a avut un parcurs perfect la 
Londra, învingând pe oricine 
i-a stat în cale. Numărul patru 
mondial a câștigat toate meciurile 

din grupă, inclusiv în faţa liderului 
clasamentului ATP, Novak 
Djokovic, și a trecut de Rafa 
Nadal în semifinale.

FORMULA 1
Campionul mondial din 

Formula 1, Lewis Hamilton, 

SPO   TRNu m-așteptam la o presta�ie atât de slabă a lui 
Radu Petrescu. Ne-a șicanat tot meciul, ne-a 
deranjat!

SORIN PARASCHIV, team manager Academica Clinceni

va primi titlul de cavaler al 
Imperiului Britanic, după ce 
ancheta privind situaţia lui 
financiară s-a încheiat cu bine 
pentru pilotul Mercedes.

Hamilton a început să 
fie cercetat după ce și-a 
înregistrat avionul personal 
în Insula Man, un paradis 
fiscal. Făcând acest lucru 
el a economisit 3,3 milioane 
de lire sterline din taxele pe 
care trebuia să le plătească 
în Marea Britanie. Cu toate 
acestea, ancheta l-a declarat 
pe Hamilton nevinovat, astfel 
că Regina Elisabeta a II-a îl va 
înnobila.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

CLASAMENT Liga 1

O frază
cât o știre
 Etapa a 13-a din Liga a II-a 
a fost de bun augur pentru 
Concordia Chiajna, care a 
învins-o, acasă, pe Dunărea 
Călărași cu scorul de 2-1 și 
ocupă locul 17 în clasament, cu 12 
puncte, după 3 victorii, 3 egaluri 
și 7 înfrângeri.
 Liviu Antal, campion în 
Lituania cu Zalgiris Vilnius în 
sezonul trecut, este acum liber 
de contract și este tentat de o 
revenire în Liga 1 și ar vrea să 
joace fie pentru FCSB, echipa 
cu cel mai bun atac din Liga 1, fie 
pentru CFR Cluj. 
 CFR Cluj a anunţat transferul 
fundașului central croat Ivica 
Zunic (foto), venit la CFR Cluj 
liber de contract și cotat de  

transfermarkt la 275.000 de 
euro, care a mai jucat la echipe 
din Austria, Polonia, Ucraina, 
Rusia, Kazahstan și Azerbaijan.
 CS Dinamo a anunţat că CNI 
și MAI au demarat procedurile 
pentru construirea noului stadion 
din Complexul Sportiv, iar Adrian 
Cefalan, directorul de investiţii al 
CNI, a confirmat acest lucru.

despre fotbal

Deși comuna Clinceni se 
află în carantină, meciul 
echipei lui Ilie Poenaru 
cu FC Viitorul nu a fost 
amânat. A fost o decizie 
bună pentru ilfoveni, 
care au jucat foarte 
bine, au avut în Octavian 
Vâlceanu un portar de 
zile mari care le-a închis 
poarta constănțenilor, 
iar în urma acestui 
rezultat au urcat pe 
locul 4 al clasamentului, 
la doar 2 puncte de 
campioana CFR Cluj.

Constănțenii au început în 
forță prima repriză și au avut 
șansa să deschidă scorul din 
penalty, în minutul 11, însă Vâl-
ceanu s-a opus la șutul lui Gabi 
Iancu. Academica Clinceni a 
dat lovitura în minutul 30, când 
bulgarul Pashov a preluat în in-
teriorul careului și a șutat impa-
rabil, din întoarcere. 

În partea secundă, în mi-
nutul 54, ilfovenii au rămas în 
inferioritate numerică, după ce 
Chunchukov a fost eliminat, 
văzând al doilea cartonaș gal-
ben în urma unei simulări. Cu 
toate acestea, FC Viitorul nu a 
reușit să producă prea mult pe-
ricol la poarta lui Vâlceanu, iar 
formația lui Ilie Poenaru s-a im-
pus până la urmă cu scorul de 
1-0.

Așadar, așa cum spuneam, 
în urma acestei victorii Acade-
mica Clinceni a urcat pe locul 
4, cu 19 puncte, în timp ce FC 
Viitorul rămâne pe poziția 6, cu 
16 puncte. 

În runda următoare, ele-
vii lui Ilie Poenaru evoluează 
pe terenul lui FC Voluntari, iar 
FC Viitorul primește vizita lui FC 
Hermannstadt.

Conducerea 
Academicii acuză 

atitudinea și arbitrajul 
lui Radu Petrescu
După meci, Ilie Poenaru și 

Sorin Paraschiv s-au arătat in dig-
nați de modul în care Radu Pe-
trescu, arbitru FIFA, i s-ar fi adre-
sat lui Florin Gardoș cu „ești o 
puș cărie de jucător”, ieșire con-

damnată de antrenorul Clinceniu-
lui, care a confirmat, de altfel, 
momentul regretabil. 

„Florin Gardoș era deza-
măgit la finalul meciului. Noi 
avem momente când le ier-
tăm greșelile, dar să aibă măcar 
decența să ne trateze cum se 
cuvine, să ne vorbească frumos. 
Să nu ne mai trateze de sus, să 
nu mai fie așa aroganți, pentru 

că ei fac cele mai mari greșeli. 
Petrescu a arbitrat meciuri din 
străinătate, a făcut-o bine, și pe 
noi ne-a tratat de sus. 

Nu ai cum să te comporți 
așa cu un jucător de națională, 
care a jucat pe unde a jucat. Nu 
poți să te comporți în maniera 
asta. Noi am mai făcut sesizări, 
dar nu s-a luat nicio măsură”, a 
declarat Ilie Poenaru, la Prosport 
Live, luni dimineață. 

La rândul său, Sorin Paras-
chiv, team managerul echipei, a 
transmis, imediat după meciul 
de sâmbătă, că Radu Petrescu 
a avut o atitudine necorespun-
zătoare față de cei de la Clinceni 
pe toată durata jocului și a con-
firmat că arbitrul ”a vorbit foarte 
urât” cu Florin Gardoș.

„Sincer spun, nu m-așteptam 
la o prestație atât de slabă a lui 
Radu Petrescu. Ne-a șicanat tot 
meciul, ne-a deranjat”, a afirmat 
acesta. 

ACADEMICA CLINCENI UIMEȘTE DIN NOU

Victorie în zece oameni  
împotriva Viitorului!

„Marinarii” nu au reușit nici de data aceasta să obţină o victorie 
în faţa lui Dinamo, echipă aflată în criză în acest moment, și a cedat 
la scor de neprezentare în faţa „câinilor”.

„Nașul” lor a fost Borja Valle, care a înscris toate cele trei goluri 
în poarta ilfovenilor, în minutele 60, 67 și 87. Elevii lui Teja au avut 
câteva ocazii de a înscrie prin Vlad, Mailat sau Bentacor, dar 
mingea a refuzat să intre în plasa „câinilor”.

După acest rezultat, Dinamo a urcat pe locul 14, cu nouă puncte, 
la egalitate cu FC Argeș, iar FC Voluntari, cu 13 puncte, rămâne pe 
locul zece.

FC Voluntari bate pasul pe loc


