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TENIS
În WTA podiumul rămâne 

neschimbat, cu australianca 
Ashleigh Barty (8.717 pct.) pe 
primul loc, urmată de românca 
Simona Halep (7.255 pct.) și de 
japoneza Naomi Osaka (5.780 
pct.). 

Dintre jucătoarele române, 
Patricia Ţig se menţine pe locul 
56, Irina Begu staţionează pe 76, 
Sorana Cîrstea a urcat un loc și e 
pe 86, iar Ana Bogdan a coborât 
o poziţie, fiind acum pe 92.

La dublu, Raluca Olaru se 
menţine pe 43, Monica Niculescu 
a coborât un loc, fiind acum pe 
53, și Andreea Mitu a pierdut o 
poziţie, fiind pe 92, iar Irina Bara 

s-a apropiat de top 100 (106), 
reușind un salt de șase locuri.

HANDBAL
CSM București (foto) a 

terminat la egalitate, 22-22, cu 
Krim Ljubljana, în etapa a șasea 
din grupele Ligii Campionilor, 
însă româncele au ratat victoria 
în ultimele 3 secunde.

La pauză, bucureștencele au 
condus cu 12-10, însă slovencele 
au revenit pe final, când au avut 
22-20 cu 3 minute înainte de 

fluierul final, prin golul lui Oceane 
Servcien Ugolin.

Carmen Martin a înscris 
golul 21, de la 7 metri, printre 
picioarele portarului, iar Cvijic a 
egalat la 22 după ce a recuperat 
mingea în urma unei greșeli. La 
ultimul atac, Omoregie a aruncat 

pentru CSM, dar portarul Risovic 
a parat, iar CSM București - Krim 
Ljubljana s-a terminat 22-22.

FORMULA 1
Lewis Hamilton (Mercedes) 

a câștigat duminică Marele 
Premiu al Turciei, a 14-a etapă 

SPO   TREu l-aş �ine pe Mirel Rădoi chiar dacă  
ar pierde şi următoarele două meciuri.

COSMIN CONTRA, antrenor FC Dinamo

a Campionatului Mondial de 
Formula 1, cursă găzduită de 
Istanbul. Acest succes i-a adus 
lui Hamilton punctele necesare 
pentru a obţine pentru a șaptea 
oară titlul mondial la F1. Podiumul 
a fost completat de Sergio Perez 
(Racing Point BWT/Mercedes) și 
Sebastian Vettel (Ferrari).

Britanicul a mai câștigat titlul 
mondial în 2008, 2014, 2015, 
2017, 2018 și 2019, iar prin 
performanţa de la Istanbul a 
egalat recordul de șapte reușite 
care a fost deţinut până azi de 
legendarul Michael Schumacher 
(1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004).

Pagină realizată de Andrei Dumitru

CLASAMENT Liga 1

O frază
cât o știre
 În etapa a 12 din Liga a II-a, 
Concordia Chiajna a pierdut 
meciul din deplasare cu 
Csikszereda și se află pe poziţia 
19 a clasamentului, cu doar 9 
puncte, după 2 victorii, 3 egaluri 
și 7 înfrângeri.
 Cosmin Contra se va despărţi 
de Dinamo, iar în aceste condiţii, 
gruparea din Șoseaua “Ștefan cel 
Mare” are șanse importante să 
intre pe mâna unui nou antrenor, 
iar un nume-surpriză, ar putea fi 
cel al lui Florin Bratu.
 Dan Petrescu (foto) va 
continua la CFR Cluj, în ciuda 

unor declaraţii recente ale 
acestuia, fapt confirmat de 
Marius Bilașco care a spus 
că Petrescu a revenit la 
antrenamentele lui CFR Cluj și 
„categoric va rămâne”.
 Antrenorul echipei UTA, 
Laszlo Balint, se află pe lista 
formaţiei Sheffield Wednesday, 
după demiterea managerului 
Gary Monk, dar în pole-position 
pentru acest post se află Tony 
Pullis, Laszlo Balint fiind varianta 
de back-up a echipei britanice.

despre fotbal

Anularea meciului din 
Liga Națiunilor dintre 
România și Norvegia 
a produs multe emoții 
în lumea fotbalistică. 
Vestea i-a șocat pe 
mulți specialiști în 
domeniu, dar UEFA a 
fost necruțătoare. Acum 
toată lumea așteaptă 
decizia forului fotbalistic 
european, pentru a 
se clarifica situația din 
grupa B. Cert este că 
oricare ar fi această 
decizie, ea ar avantaja 
echipa României care, 
dacă învinge Irlanda 
de Nord, ar avea șanse 
mari să se califice la 
Campionatul Mondial.

„UEFA ne-a informat că, 
«în urma cazului pozitiv înre-
gistrat în lotul Norvegiei și du-
pă întâlnirea din această sea-
ră cu autoritățile guvernamen-
tale, Federația din Norvegia nu 
va călători în România pen-
tru a disputa partida din Liga 
Națiunilor programată mâine».

Astfel, partida România-
Norvegia nu se va mai disputa. 
Consecințele anulării partidei 
rămân a fi stabilite de Comi-
sia de Disciplină UEFA”, a ară-
tat FRF, într-un comunicat.

Potrivit postului TV Digi-
sport este posibil ca toate re-
zultatele Norvegiei să se anule-
ze. Pe cale de consecință, Nor-
vegia ar urma să retrograde-
ze în grupa C valorică din Liga 
Națiunilor.

Ce pare cert în acest mo-
ment e că Norvegia va pierde 
la masa verde atât meciul cu 
România, de pe 15 noiembrie, 
cât și pe cel cu Austria, de pe 
18 noiembrie.

Totul a pornit de la faptul că 
Omar Elabdellaoui a fost depis-
tat cu COVID-19, iar ceilalți ju-
cători și membri ai staff-ului au 
fost considerați contacți direcți.

Totodată, Bent Hoie, mi-
nistrul Sănătății din Norvegia, 
a anunțat că o deplasare către 
România a jucătorilor ar fi fost 
ilegală, ca urmare a norme-
lor implementate în țara nor-
dică în contextul pandemiei de  
COVID-19.

Scenarii  
posibile

Potrivit sport.ro există mai 
multe scenarii posibile. 

În urma deciziei UEFA, cel 
mai probabil, Norvegia va pier-
de meciul cu 0-3. Pentru nor-
dici, ar urma partida cu Austria, 
din 18 noiembrie, tot în depla-
sare. Deși norvegienii ar vrea 

să facă deplasarea, e puțin pro-
babil ca asta să se întâmple. Ei 
trebuie să stea zece zile în ca-
rantină, potrivit legilor locale, 
de la Oslo.

Dacă România va câștiga cu 
3-0, la „masa verde”, ar ajunge 
la șapte puncte în Grupa 1, din 
Liga B a Ligii Națiunilor. Nor-
vegia ar rămâne cu nouă, iar 
soarta „tricolorilor” ar depin-
de de rezultatul cu Irlanda de 
Nord.

În cealaltă variantă, toate 
rezultatele obținute de norvegi-
eni în grupa de Nations League 
ar putea fi anulate, iar în aces-
te condiții România are chiar 
șanse să termine pe primul loc. 
Decizia finală va fi luată în urma 
unui verdict dat de Comisia de 
Disciplină a UEFA.

În acest context, liderul 
grupei ar fi Austria, cu 6 punc-
te, iar România s-ar afla pe 

poziția secundă, cu 4 puncte. 
Pe locul 3 este Irlanda de Nord, 
cu un singur punct, egalul de la 
București.

În condițiile în care Norve-
gia ar fi eliminată, în grupă au 
mai rămas de jucat doar două 
partide: Irlanda de Nord-Româ-
nia și Austria-Irlanda de Nord, 
care a câșigat deja această par-
tidă cu scorul de 2-1. 

Dacă Austria nu s-ar fi im-
pus, România ar fi putut câștiga 
grupa în cazul unei victorii cu 
Irlanda de Nord în meciul ca-
re se va juca miercuri, 18 no-
iembrie. 

Există și varianta în care 
Norvegiei i se dă meci pierdut 
la București, dar și cu Austria, 
iar restul rezultatelor i se con-
servă. Acest scenariu este însă 
puțin probabil, dar poate fi po-
sibil în condițiile speciale impu-
se de pandemie.

NORVEGIA PĂRĂSEȘTE GRUPA B DIN LIGA NAȚIUNILOR

Încă o șansă nesperată  
pentru România


