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BASCHET

CS Phoenix CSU Simona 
Halep Constanţa a reușit scorul 
debutului de campionat, 123-
40 cu CSU Rookies Oradea, 
duminică, în turul al treilea 
al Ligii Naţionale de baschet 
feminin. 

De departe, cea mai bună 
jucătoare a meciului a fost 
Alexandria Nikia McDonald, 
cu 38 puncte, 13 recuperări, 5 
pase decisive. Denia Patrice 
Davis Stewart a reușit un 
double-double, 16 p, 14 rec, 
Bianca Voica-Nagy a contribuit 
cu 17 p, 4 rec, 7 pd, iar Denisa 
Ioana Fota a reușit 17 p, 4 rec, 
9 pd.

TENIS
Roger Federer (foto) a 

evoluat la un singur turneu în 
2020, din cauza unei accidentări, 
iar elveţianul nu mai este atât de 
sigur că va mai putea reveni în 
circuit.

Marele campion elveţian, care 
a avut două operaţii la genunchi 
în acest an, spune că obiectivul 
rămâne acela de a se întoarce 
în circuitul ATP din 2021, însă nu 
exclude nici varianta retragerii.

Federer a făcut anunţul în ca-

drul unei gale în care a câștigat 
premiul de cel mai bun sportiv 
elveţian din ultimii 70 de ani, 
alături de schioarea Vreni Sch-
neider.

„Sper să mă întorc în circuit în 
2021. Vom vedea, dar dacă îmi 

voi încheia cariera în acest fel, 
ar fi incredibil să o fac cu acest 
trofeu”, a spus Federer.

FORMULA 1
Max Verstappen a câștigat 

Marele Premiu de Formula 1 din 

SPO   TRObiectivul nostru e clar, evitarea retrogradării,  
chiar dacă noi ne dorim foarte mult să fim în top.

ILIE POENARU, antrenor Academica Clinceni

Abu Dhabi, după ce a plecat din 
pole-position și a condus cursa 
de la un capăt la altul. 

Valtteri Bottas și Lewis 
Hamilton, de la Mercedes, au 
rămas pe locurile 2, respectiv 
3, în timp ce top 5 a fost 
completat de Alexander Albon 
(Red Bull-Honda) și Lando Norris 
(McLaren)

A fost ultima cursă de Formula 
1 din 2020. Lewis Hamilton 
a ajuns în acest an la 7 titluri 
consecutive în Formula 1, iar 
Mercedes a încheiat pe prima 
poziţie în ierarhia constructorilor, 
la mare distanţă de Red Bull 
Racing Honda.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

CLASAMENT Liga 1

O frază
cât o știre
 În etapa a 13-a a Ligii a II-a, 
Concordia Chiajna a câștigat 
meciul de pe teren propriu cu 
Dunărea Călărași, scor 2-1, și 
ocupă locul 17 în clasament, cu 12 
puncte.
 Laurenţiu Reghecampf, 
care a câștigat de două ori titlul 
cu FCSB, s-ar afla în discuţii 
avansate cu Al Shabab, club 
din Arabia Saudită pe care l-a 
pregătit și Marius Șumudică, în 
perioada 2018-2019.
 CFR Cluj îl vrea pe Paul Anton 
(foto) de la Dinamo, iar acesta ar 
putea face pasul de la Dinamo, la 

CFR Cluj în iarna acestui an, dacă 
la gruparea din Șoseaua „Ștefan 
cel Mare” nu se vor reglementa 
lucrurile.
 Real Zaragoza vrea întăriri 
serioase în pauza de iarnă și se 
pare că primul nume de pe lista 
de achiziţii este cel al lui Aleix 
Garcia care, mai mult ca sigur, va 
pleca de la Dinamo și ar putea fi 
însoţit doi foști coechipieri, Borja 
Valle și Isma Lopez.

despre fotbal

Echipa lui Ilie Poenaru 
își continuă parcursul 
bun din această ediție 
de campionat, o dovadă 
în plus după victoria cu 
FC Argeș fiind locul pe 
care-l ocupă în clasament. 
În urma acestei victorii, 
Academica face 23 de 
puncte și se află pe locul 
5, cu șanse de a intra 
în play-off. De partea 
cealaltă, FC Voluntari a 
pierdut la Sibiu după 
un meci nebun, în 
care a condus, la un 
moment dat, cu 2-1 pe 
Hermannstadt și se află 
pe locul 11, cu 14 puncte.

Așadar, Academica Clinceni 
s-a impus în fața lui FC Argeș, 
scor 1-0, în runda a 13-a a Li-
gii 1. În urma acestui succes, 
formația lui Ilie Poenaru și-a con-
solidat poziția a cincea în clasa-
ment. Meciul care trebuia să se 
dispute sâmbătă, 12 decembrie, 
a fost amânat din cauza stării te-
renului din Clinceni, care a fost 
inundat literalmente de ploaia ce 
a căzut neîncetat în acea zi. 

Astfel, duminică, pe un te-
ren extrem de greu, Academi-
ca Clinceni a fost formația care 
a controlat jocul în prima repri-
ză. Ilfovenii au avut prima oca-
zie după 17 minute de joc, prin 
Dumitriu, dar acesta nu a reușit 
să-l învingă pe Greab, dintr-o 
poziție excelentă. 

Până la pauză, elevii lui Ilie 
Poenaru puteau deschide scorul 
prin Cebotaru, însă lovitura de 
cap a golgheterului de la Clin-
ceni a trecut puțin pe lângă bu-
turile adverse. La revenirea de la 
cabine, tot gazdele au fost mai 
periculoase. Gardoș nu a nimerit 
spațiul porții, după o ieșire ha-
zardată a portarului argeșenilor. 

În minutul 79, oaspeții au 
rămas în inferioritate numeri-
că, după ce Gabi Matei a vă-
zut al doilea cartonaș galben. 
Cu două minute înainte de fi-
nal, Răzvan Andronic, intrat pe 
teren în ultimul sfert de oră, a 
fructificat o centrare excelentă 
a lui Cristi Tănase și a adus vic-
toria Academicii.

Ilie Poenaru  
îi taie din elan lui 

Gardoș
La finalul partidei, Florin 

Gardoș, experimentatul fundaș 
din lotul ilfovenilor, s-a ară-
tat încrezător în șansele echi-
pei sale de a prinde play-off-ul, 
vorbind despre diferența mică 
din clasament dintre formația 
lui și cluburi precum CFR Cluj 
sau Sepsi. Dar, antrenorul Poe-
naru îi taie din elan: „Obiectivul 
e evitarea retrogradării!” 

Așadar, Poenaru încearcă 
să îi mențină cu picioarele pe 
pământ pe elevii săi, spunând 
că obiectivul Academicii rămâ-
ne același ca la începutul sezo-
nului.

„Datorită atitudinii și 
dorinței am reușit să câștigăm 
un meci important, care ne dă 
încredere. Dacă facem o ana-
liză, în acest moment avem 
23 de puncte, iar în campio-
natul regulat din sezonul tre-
cut aveam 20 de puncte la fi-
nal. Suntem aproape de finalul 
turului și suntem mult mai bi-
ne față de campionatul trecut. 
Mă bucur că ei tind să fie între 
echipele de top ale campiona-
tului, dar trebuie să rămânem 
cu picioarele pe pământ. Toa-
te echipele au șansă de a juca 
în play-off. Trebuie să muncim 
mult mai mult. Obiectivul nos-
tru e clar, evitarea retrogradării, 
chiar dacă noi ne dorim foarte 

mult să fim în top”, a spus Ilie 
Poenaru.
Meci nebun, la Sibiu

Hermannstadt - FC Volun-
tari s-a terminat 3-2, după un 
meci spectaculos, cu răsturnări 
de situație, două bare și un pe-
nalty. Sibienii au obținut astfel 
primul succes după 6 etape.

Primul gol a fost marcat de 
Sîntean, în minutul 4.

Ilfovenii au egalat în minu-
tul 39, prin Adi Popa, iar pes-
te alte două minute au preluat 
conducerea, după ce același Adi 
Popa i-a pasat decisiv lui Mailat. 

În minutul 61, Hermann-
stadt a egalat prin golul superb 
al lui Mayoral.

Apoi, în minutul 88, Her-
mannstadt a primit penalty, iar 
veteranul de 39 de ani, Dâlbea, 
a adus victoria gazdelor, care au 
obținut primul succes în Liga 1 
după două luni și jumătate.

Academica Clinceni își 
consolidează locul din clasament, 

după victoria cu FC Argeș


