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HANDBAL

CSM București s-a calificat 
fără probleme în optimile de finală 
ale competiţiei masculine de hand-
bal EHF European Cup, duminică, 
după ce a trecut de echipa turcă 
Spor Toto SC, cu scorul de 38-28 
(19-11), în manșa a doua din turul 
al treilea. 

CSMB se impusese și în prima 
partidă, de la Ankara, cu 33-27.

Primul sfert de oră al partidei 
de la București a fost destul de 
echilibrat, dar apoi "trigrii" s-au 
desprins pe tabelă, de la 10-8 (15) 
la 14-8 (20), pentru ca al pauză 
avansul gazdelor să fie de opt go-
luri, 19-11. În repriza secundă, CSM 
a avut un ecart maxim de 11 goluri, 

27-16 (40), 34-23 (55), 35-24 (56), 
36-35 (57), 37-26 (59), scorul final 
fiind 38-28.

GIMNASTICĂ
După ce au câștigat medalia 

de argint pe echipe la Campiona-
tul European de la Mersin (Tur-
cia), gimnastele române au mai 
reușit încă două performanţe în 
finala de la bârnă. Astfel, Larisa 
Iordache (foto) și Silviana Sfi-
ringu au reușit o dublă formida-
bilă în care au obţinut medaliile 

de aur, respectiv argint, dumi-
nică, la Campionatele Europene 
feminine de gimnastică artistică 
de la Mersin.

Iordache a câștigat prima 
medalie de aur a senioarelor la 

Mersin, cu o notă mare, 14,000, 
în timp ce Sfiringu și-a trecut 
în palmares prima sa medalie 
individuală la un Campionat Eu-
ropean de senioare, argint, cu 
13,800.

SPO   TRCred că suntem echipa-surpriză  
și ne bucură acest lucru!

ILIE POENARU, Academica Clinceni

MOTO GP
Pilotul italian Franco Morbidelli 

(Yamaha) a câștigat Marele Premiu 
al Valenciei la motociclism viteză, 
la clasa MotoGP, fiind cronometrat 
după 27 de tururi, pe circuitul Ricardo 
Tormo (4,005 km), cu timpul 41 min. 
22 sec. 478/1000, în timp ce spaniolul 
Joan Mir (Suzuki) și-a asigurat titlul de 
campion mondial după ce s-a clasat 
al șaptelea, la 8 sec. 703/1000 de 
învingător. Mir dispune de un avans 
confortabil în clasamentul piloţilor 
(171 pct.) pentru a nu mai fi ajuns în 
ultima etapă. Totodată, acesta este 
primul titlu mondial câștigat de un 
pilot al team-ului Suzuki din 2000.

Pagină realizată de Andrei Dumitru

CLASAMENT Liga 1

O frază
cât o știre
 Meciul FC Botoșani - FC 
Voluntari, scor 1-1, ar putea să 
fie ultimul al antrenorului Mihai 
Teja pe banca ilfovenilor după 
ce acesta a ajuns la un acord cu 
conducerea clubului FC Voluntari, 
astfel că cele două părţi ar urma 
să se despartă pe cale amiabilă. 
 Gigi Becali pregătește o 
campanie spectaculoasă de 
transferuri în iarnă și, după ce l-a 
adus pe Risto Radunovic, de la 
Astra, el plănuiește acum o dublă 
lovitură: vrea să-i transfere pe 
Ronaldo Deaconu și pe Dumitru 
Cardoso, de la Gaz Metan.
 Paul Anton (foto) a anunţat 
că din retur ar putea să 

părăsească echipa, spunând că 
are responsabilitatea unei familii, 
dar că nu încasat nimic de când 
a venit la Dinamo, doar două 
bonusuri care au fost plătite de 
către fani.
 Adrian Stoian a semnat 
la începutul acestui sezon un 
contract valabil până în iunie 
2021 cu Viitorul Constanţa, dar, 
după doar cinci jocuri și o singură 
pasă decisivă, fostul internaţional 
la toate categoriile de vârstă s-a 
despărţit de echipa pregătită de 
Mircea Rednic.

despre fotbal

După egalul cu Poli Iași, 
scor 1-1, Academica 
Clinceni a realizat o 
altă remiză, tot 1-1, la 
Călărași, cu Dinamo 
București și a acumulat 
25 de puncte, care o 
mențin pe poziția a 5-a 
în campionat.

La rândul ei, FC Voluntari 
a reușit să smulgă un punct în 
deplasare, la Botoșani, prin go-
lul superb marcat de Grădina-
ru, cu un șut de la 25 de metri.

Așadar, ilfovenii rămân 
neînvinși în ultimele 8 etape (și 
una dintre revelațiile campiona-
tului) și încheie 2020 pe loc de 
playoff.

Meciul de la Călărași a 
fost unul foarte disputat, în-
crâncenat, am putea spune. 
Dinamoviștii au început bine 
meciul, cu șutul lui Camara, 
din secunda 35, dar exact pe 
direcția lui Vâlceanu, care avea 
să se remarce pe tot parcursul 
confruntării. 

Elevii lui Poenaru au dat re-
plica printr-o combinație dintre 
Tănase și Dobrescu, dar Puljic 
a intervenit salvator. Foștii 
steliști, Rusescu și Tănase, au 
conlucrat apoi la o fază la care 
ultimul s-a făcut de râs. Cei doi 
au mai ieșit o dată la rampă, în-
să de această dată faza a fost 
una reușită și doar intervenția 
lui Andrei Radu a făcut ca lobul 
lui Rusescu să nu se oprească 
în poartă. 

În debutul părții secunde, 
Dinamo a avut o ocazie uriașă, 
când Vâlceanu a avut o paradă 
superbă la mingea trimisă de 
Nemec. Dinamoviștii au deschis 
scorul în minutul 65, prin șutul 
lui Anton din afara careului.

Peste doar 11 minute, Aca-
demica a egalat prin Chun-

chukov. Până la final a mai fost 
o singură ocazie, cea a lui Ne-
mec, iar Academica Clinceni - 
Dinamo s-a terminat 1-1.

Deși nu au fost într-o 
zi bună, Poenaru și-a 

felicitat jucătorii
După meci, antrenorul ilfo-

venilor a făcut o serie de apre-
cieri asupra jocului celor două 
echipe și i-a felicitat pe jucătorii 
lui pentru egalul obținut. 

„Ne doream toate cele 3 
puncte, dar, după aspectul jo-
cului, e OK un punct, pentru că 
am întâlnit o echipă foarte bu-
nă, cu calitate în toate compar-
timentele, cu o dinamică foarte 
bună și cu posesie foarte bună. 
De aceea, strategia noastră a 
fost să facem un presing avan-
sat, iar în anumite momente 

să ne lăsăm dominați, să-i lă-
săm să vină peste noi, să-i lăr-
gim și să jucăm noi contraata-
cul. Dar, probabil că și ei ne-au 
citit puțin, iar noi nu am fost  
într-o zi foarte bună, însă, per 
total, sunt mulțumit și trebu-
ie să-i felicit pe jucători pentru 
că am revenit împotriva lui Di-
namo și am reușit să luăm un 
punct meritat până la urmă, 
pentru că ei, în a doua repriză, 
înafară de gol nu și-au mai cre-
at ocazii”, a spus Poenaru. 

Grădinaru smulge 
un punct de la 

moldoveni
Meciul de la Botoșani a fost 

unul foarte spectaculos, cu oca-
zii uriașe de ambele părți. Par-
tida a început cu două ocazii 
ale ilfovenilor, ambele prin Jef-

te Betancor. Moldovenii au răs-
puns prin Keyta, iar apoi același 
Jefte a mai ratat o șansă bu-
nă. Pe finalul primei reprize, 
Botoșaniul a mai ratat de două 
ori, prin Tîrcoveanu și Florescu. 

În repriza a doua, echipa 
antrenată de Marius Croitoru 
a atacat în valuri, iar portarul 
Rîmniceanu a respins miraculos 
mingea trimisă de Al Mawas. În 
minutul 50, botoșănenii au pri-
mit penalty la un duel dintre 
Tîrcoveanu și Mailat, iar Keyta 
a transformat lovitura de pe-
deapsă.

Echipa lui Marius Croitoru 
a continuat atacurile, dar Keyta 
și Al Mawas nu au reușit să în-
scrie. În cele din urmă, cei ca-
re au marcat au fost ilfovenii, 
care au egalat printr-un șut su-
perb al lui Grădinaru, de la 25 
de metri.

Academica Clinceni se 
menține pe loc de play-off, 

după egalul cu Dinamo


