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HANDBAL

După testarea obligatorie 
efectuată la intrarea în 
Danemarca, rezultatul testării 
pentru Laura Moisă a fost 
SARS-Cov-2 pozitiv RT-PCR. 
Sportiva nu prezintă simptome, 
a fost izolată la alt hotel și 
urmează să repete testarea 
astăzi. Denisa Dedu, colega 
ei de cameră la EURO, a avut 
rezultat negativ, dar a fost 
izolată și ea și va fi retestată. 
Totodată, întreaga delegație 
urmează să efectueze un nou 
test RT-PCR și va continua 
să fie izolată la hotel pentru 
următoarele 24 de ore.

Înainte de plecarea spre 

Danemarca și Crina Pintea 
a fost testată pozitiv pentru 
COVID-19 și nu mai poate 
participa la turneul final.

FORMULA 1
Lewis Hamilton s-a impus 

în Marele Premiu de Formula 
1 al Bahrainului, cursă pe care 
a dominat-o de la un capăt la 
celălalt, în pofida incidentului 
(foto) în care a fost implicat 
la start Romain Grosjean.  Max 
Verstappen și Alexander Albon 

au ocupat celelalte 2 trepte ale 
podiumului.

Grosjean a avut un incident 
cu Kvyat în virajul 3 din primul 
tur și a intrat într-un parapet cu 
o viteză de peste 225 de km/h. 
Mașina s-a transformat într-o 
minge de foc, dar pilotul a scăpat 
ca prin minune.

El a reușit să iasă singur din 
bolidul rupt în două - a fost dus 
cu elicopterul la spital după ce a 
avut arsuri la mâini și la picioare 
și câteva coaste rupte.

HOCHEI
CS Gheorgheni Hokey Club 

a învins-o pe Opten Vasas HC 

SPO   TRNe dă de gândit această înfrângere, 
vom vedea pe viitor!

DINU TODORAN, antrenorul secund FC Voluntari

Budapesta cu 3-0 (0-0, 2-0, 
1-0), pe propriul patinoar, într-
un meci din Erste Liga la hochei 
pe gheață. Tero Koskiranta, 
Zsolt Kozma și Arnold Sillo au 
marcat golurile harghitenilor.

În clasament, pe primul 
loc se află MAC HKB Ujbuda, 
26 puncte (12 jocuri), FTC-
Telekom, 25 p (13 j), Corona 
Brașov Wolves, 20 p (8 j), 
DEAC Debrecen, 19 p (11 j), 
UTE, 16 p (12 j), CS Gheorgheni 
Hokey Club, 15 p (11 j), Sport 
Club Miercurea Ciuc, 10 p (5 
j), Dunaujvarosi Acelbikak, 7 p 
(12 j), Opten Vasas HC, 6 p (7 j), 
Titanok, 6 p (9 j).

Pagină realizată de Andrei Dumitru

CLASAMENT Liga 1

O frază
cât o știre
 Clubul de fotbal FC Viitorul 
Constanța a anunțat rezilierea de 
comun acord a contractului cu 
Ruben de la Barrera, tehnician 
spaniol instalat la gruparea 
patronată de Gheorghe Hagi în 
luna august a acestui an.
 Cosmin Contra a anunțat că 
va pleca de la Dinamo, după ce 
negocierile cu spaniolii au intrat în 
impas și și-a depus un memoriu, 
iar potrivit acestuia poate pleca  
de la gruparea roș-albilor dacă 
nu e plătit.
 Lukasz Szukala (foto), fostul 
jucător al celor de la FCSB, 

este în tratative cu Academica 
Clinceni și li s-ar putea alătura 
foștilor săi colegi de la gruparea 
roș-albastră, Florin Gardoș, Cristi 
Tănase, Raul Rusescu și Paul 
Pârvulescu. 
Clubul de fotbal CFR Cluj a 
anunțat, într-un comunicat de 
presă publicat pe site-ul său 
oficial, rezilierea contractului 
cu antrenorul principal Dan 
Petrescu, aflat în funcție din 22 
martie 2019.

despre fotbal

Academica Clinceni, FC 
Voluntari și Concordia 
Chiajna au părăsit 
Cupa României în 
faza șaisprezecimilor, 
după ce au fost învinse 
de Farul Constanța, 
Gaz Metan Mediaș și 
respectiv FC Botoșani. 
Cele mai mari surprize, 
așadar, au fost 
Academica, considerată 
favorită în confruntarea 
cu Farul, și Voluntari, 
care a pierdut la scor 
de tenis meciul cu 
Gaz Metan, din cauza 
problemelor de la lot.

Echipa lui Mihai Teja a pri-
mit o lovitură grea chiar înaintea 
meciului: cei de la Voluntari au 
aflat că nu se pot baza în 16-imi-
le Cupei României pe Adi Popa, 
depistat pozitiv cu COVID-19.

Prin urmare, Gaz Metan 
s-a distrat literalmente la Vo-
luntari. Meciul dintre FC Volun-
tari și Gaz Metan Mediaș a fost 
spectaculos, iar echipa lui Jor-
ge Costa și-a zdrobit adversa-
ra, câștigând la o diferență de 6 
goluri. Ar fi putut fi chiar 7, dar 
un gol al lui Horșia a fost anulat 
pe motiv de ofsaid.  

Gaz Metan a pornit ava-
lanșa de goluri în minutul 36, 
prin fundașul dreapta Butean. 
Ulterior și-au mai trecut nu-
mele pe tabela marcatorilor Ze 
Manuel (50), Ronaldo Deaconu 
(51 - penalty și 79), cu o „du-
blă”, Horșia (73) și Idrissa Sam-
bu (89). 

„Ne dă de gândit această 
înfrângere, vom vedea pe vii-
tor”, a comentat Dinu Todoran, 
antrenorul secund al ilfovenilor. 

În schimb, Jorge Costa, an-
trenorul învingătorilor, se de-
clară mulțumit, dar nu „com-

plet fericit”: „Nu a fost ca un 
antrenament pentru noi. Știam 
că Voluntari are probleme mari, 
dar le-am cerut jucătorilor îna-
inte de meci să fie serioși. Din 
experiența mea, când nu ești 
serios, lucrurile nu sunt ușoare. 
Nu a fost ușor în prima repri-
ză, dar le-am cerut jucătorilor 
să preseze, să împingă jocul. 
Sunt mulțumit mai ales de ca-
litatea jocului și de jucători, ca-
re au făcut totul. Au fost serioși 
pe parcursul celor 90 de minu-
te. Echipa nu este departe de 
filosofia mea în acest moment, 
lucrăm să ne îmbunătățim. Nu 
sunt complet fericit, mai avem 
multe de făcut, dar lucrul im-
portant este că jucătorii cred 
în munca noastră. Acum vrem 
să vedem cu cine vom pica la 
tragerea la sorți, trebuie să 
ai ceva noroc într-o astfel de 
competiție. Scopul meu este să 
jucăm cu cele mai bune echipe 

și să mergem cât mai departe”, 
a comentat Costa la Digi Sport.

Academica, 
o înfrângere 
neașteptată

A fost bucurie mare în ta-
băra echipei Farul, după ce s-a 
calificat în 8-imile Cupei Ro-
mâniei. Constănțenii au trecut 
cu 2-1 de o echipă din Liga 1, 
Academica Clinceni, în 16-imile 
competiției. Pentru formația de 
la malul mării golurile au fost 

reușite de Cosmin Bîrnoi, minu-
tul 12, și Andrei Banyoi, minu-
tul 65. Pentru trupa din Clinceni 
a punctat Andrei Cordea, în mi-
nutele adiționale ale partidei, 
minutul 90+1. 

La rândul ei, FC Botoșani a 
trecut fără probleme de Con-
cordia Chiajna și s-a calificat în 
optimi. Elevii lui Marius Croito-
ru au câștigat cu scorul de 2-0, 
ambele goluri fiind înscrise în 
repriza a doua prin Andrei Târ-
coveanu în minutul 69 și Stefan 
Ashkovski în minutul 90.

ECHIPELE ILFOVENE, ELIMINATE DIN CUPA ROMÂNIEI

Prea mici, pentru  
un război atât de mare!

După disputarea celor 16 meciuri, echipele calificate în faza 
următoare sunt: Farul, Dinamo, Turris, U Cluj, Chindia, Gaz Metan, 
Petrolul, FC Botoșani, Astra, CS Universitatea Craiova, ACS Viitorul 
Pandurii, Dunărea Călărași, ASU Poli Timișoara, Poli Iași și  UTA.

FCSB s-a calificat la „masa verde”, după ce Gloria Buzău nu s-a 
putut prezenta, din cauza unui focar de Covid-19.

Echipele calificate în optimile Cupei României
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