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CV 2004 Tomis Constanþa a
pãrãsit învinsã terenul la prima partidã
jucatã în Liga Campionilor la volei
feminin, 0:3 (19:25, 18:25, 22:25) cu
Azerrail Baku. În faþa a circa 1.500 de
spectatori entuziaºti ºi gãlãgioºi, care
au umplut Sala Sporturilor din

Constanþa, campioana României nu a
fãcut un meci slab în faþa unei formaþii
cu lot extrem de valoros, cu multe
vedete ale voleiului mondial. În multe
rânduri jucãtoarele de la Tomis s-au
ridicat la valoarea adversarelor, însã
au comis greºeli nepermise în

momentele importante ale seturilor, în
special pe finalul acestora, când
oaspetele au fãcut diferenþa.

Voleibalistele constãnþene au
început cu mult curaj, au condus cu
4:3, însã formaþia azerã a revenit la
4:10 pe serviciul bielorusei Kavalchuk.

A fost un avans decisiv pentru
adjudecarea primului set, scor 19:25.
Cu junioara Cazacu activã la fileu,
Tomis a condus cu 4:1, 6:4 ºi 8:5, dar
nu a reuºit sã se menþinã la conducere
decât pânã la al doilea time-out tehnic.
Erorile constãnþene la recepþia
serviciului (de la 15:14 scorul a devenit
16:24!) au urcat scorul la 0:2, dupã
18:25. Setul al treilea a fost cel mai
echilibrat. Tomis s-a þinut aproape de
Azerrail pânã la 21 egal, când
oaspetele au punctat de trei ori la rând
ºi au închis meciul dupã 22:25.

DECLARAÞII DUPÃ MECI
„Sper ca acest debut în Liga
Campionilor sã ne prindã bine ºi sã
fim din ce în ce mai bune de la meci la
meci. Cred cã pe finaluri de set a
contat decisiv valoarea individualã a
jucãtoarelor de la Azerrail” - Claudia
Gavrilescu (cãpitan CV 2004 Tomis).
„Azerrail este o echipã foarte puternicã
ºi sper cã publicul nu a plecat
dezamãgit de aceastã înfrângere.
Mulþumim spectatorilor care au venit la
salã, îi mai aºteptãm. În fond, am
pierdut meciul, dar am câºtigat foarte
multã experienþã” - Cristina Cazacu
(jucãtoare CV 2004 Tomis). „Felicit
pentru victorie formaþia din
Azerbaidjan, care ºi-a confirmat aici
valoarea superioarã, individual ºi ca
echipã. Au fost momente ale meciului
în care am rezistat adversarelor, în
special în prima parte a fiecãrui set,
însã apoi au intervenit greºelile tehnice
individuale, care nu sunt permise
împotriva unor echipe ca Azerrail.
Diferenþa s-a fãcut astãzi în special din
cauza preluãrii noastre deficitare ºi
forþei superioare a trãgãtoarelor

adverse” - Darko Zakoc (antrenor
principal CV 2004 Tomis). „Nu a fost un
meci uºor pentru noi, pentru cã nu
ºtiam nimic despre echipa din
Constanþa, ci doar despre unele
jucãtoare, care evolueazã pentru
echipele lor naþionale” - Oksana
Parkhomenko (cãpitan Azerrail). „Da,
se poate spune cã echipa mi-a fãcut
victoria cadou. Cred cã am fãcut un
meci destul de bun, þinând cont cã
formaþia noastrã de-abia s-a reunit ºi
mai avem destul pânã ne vom intra în
ritm” - Heather Bown (jucãtoarea de la
Azerrail a împlinit chiar ieri 33 de ani).
„Nu a fost un meci uºor pentru noi.
Echipa din Constanþa are multe
jucãtoare tinere, a evoluat bine ºi þin sã
o felicit pentru jocul de azi. Au fost
multe greºeli în jocul formaþiei mele,
pentru cã ne-am reunit abia acum trei
zile, la Istanbul, când s-au întors
jucãtoarele de la Cupa Mondialã, apoi
am venit direct la Constanþa” - Faig
Garayev (antrenor principal Azerrail).

Au evoluat - Tomis (antrenori
Darko Zakoc ºi Constantin Alexe):
Neaga - Cazacu, Butnaru, Gavrilescu,
Teneva, Vesovic ºi Vujovic - libero (au
mai jucat: Zakreuskaya, Zarkova,
Bogmatser, Tricã); Azerrail (antrenori
Faig Garayev ºi Vugar Aliyev): O.
Parkhomenko - Rahimova, Bown,
Anzanello, Elisangela, Kavalchuk ºi
Korotenko - libero (au mai jucat:
Pannoy ºi Tamas).

Celãlalt meci din Grupa D, Volley
Bergamo - Vakifbank TTelekom
Istanbul, va avea loc astãzi, de la ora
21.30.

Gabriel TURCU
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La Oneºti au avut loc sãptãmâna trecutã
Campionatele Naþionale de haltere pentru seniori
(sportivi cu vârsta peste 23 de ani). CS Farul
Constanþa a participat la competiþie cu ºase
sportivi, dintre care trei sunt încã juniori II ºi au
dublã legitimare, CS Farul ºi LPS “Nicolae Rotaru”,
iar la Oneºti au punctat pentru CS Farul, conform
protocolului încheiat de cele douã cluburi. Totalul
medaliilor cucerite este de 13, dar niciuna nu a fost
de aur. Dupã ce Laura Pricop a obþinut trei medalii
de argint ºi Ionela Broascã a cucerit douã medalii
de bronz, ambele la categoria 48 kg, Mariana
Dumitrache (63 kg) a ridicat 69 kg la smuls (locul
4) ºi 90 kg la aruncat (locul 3), terminând pe locul
3 la total. Cele trei junioare sunt antrenate de
Angheluº Beºleagã, care a concurat ºi el la Oneºti,

la 105 kg, clasându-se pe locul 6. La aceeaºi
categorie, Aurel Tãtaru (antrenor Ion Filip) a cucerit
trei medalii de argint (150 kg la smuls ºi 170 kg la
aruncat). „La a doua încercare la stilul smuls,
Tãtaru a suferit o rupturã fibrilarã la piciorul drept,
apoi cu greu a mai reuºit o încercare ºi la stilul
aruncat. Dacã nu se accidenta, avea ºanse mari la
titlu”, a declarat Beºleagã. Adrian Roºu (categoria
+105 kg) a urcat de trei ori pe podium (medalii de
bronz), cu 145 kg la smuls ºi 180 kg la aruncat.

Duminicã va avea loc inaugurarea noii sãli de
haltere de la Liceul cu Program Sportiv “Nicolae
Rotaru” din Constanþa. Cu aceastã ocazie se va
disputa ºi Cupa ”1 Decembrie” la haltere.

Gabriel TURCU
gabriel.turcu@telegrafonline.ro

AMICAL VIITORUL -
CALLATIS

Divizionarele secunde Viitorul
Constanþa ºi Callatis Mangalia vor disputa,
astãzi, de la ora 11.00, la Ovidiu, o nouã
partidã de verificare. Va fi pentru a ºasea
oarã când cele douã echipe se vor întâlni
în aceastã toamnã, însã doar douã dintre
meciuri au avut caracter oficial (ambele
câºtigate de Viitorul, în campionat ºi în
Cupa României).

TROFEUL MURFATLAR OLD-
BOYS LA FOTBAL ÎN SALÃ

La sfârºitul sãptãmânii trecute, în sala
de sport a ªcolii “Adrian V. Rãdulescu” din
Murfatlar, s-au disputat alte opt partide din
faza grupelor Trofeului Murfatlar Old-Boys
la fotbal în salã, competiþie în care echipele
participante se pregãtesc pentru ediþia a
21-a a Trofeului Telegraf.

Rezultate - sâmbãtã: Real Constanþa -
Perla Murfatlar II 0-3 (Grupa A), Alpha
Constanþa - FC Ovidiu 5-5 (Grupa B), IPA
Constanþa - Gloria Detectors Constanþa 6-3
(Grupa A), Perla Murfatlar I - Arsenal
Camena 3-5 (Grupa B); duminicã: CFR
Constanþa - IPA Constanþa 3-3 (Grupa A),
Alpha Constanþa - SNC 3-8 (ora 16.00,
Grupa B), Perla Murfatlar II - Municipal
Constanþa 6-4 (Grupa A), Arsenal Camena
- Apollo Medgidia 6-1 (Grupa B).

Clasamente - Grupa A: 1. CFR 10p, 2.
Perla II 9p, 3. Municipal 6p, 4. IPA 5p, 5.
Real 1p, 6. Gloria 0p; Grupa B: 1. SNC 10p,
2. Arsenal 9p, 3. Ovidiu 7p, 4. Apollo 4p, 5.
Alpha 4p, 6. Perla I 3p.

Astãzi sunt programate alte douã
meciuri, ambele în Grupa A - ora 18.00:
Perla Murfatlar II - IPA Constanþa; ora
19.00: Municipal Constanþa - Real
Constanþa.

ETAPA A 12-A DIN CUPA
“FRIENDS”

Cupa “Friends” la fotbal pe teren redus
a programat la sfârºitul sãptãmânii trecute
partidele etapei a 12-a, penultima din tur.
Iatã rezultatele din Grupa A: Trîntorii - FC
Telecom 3-0; Store - Triumf 8-7; Real
Poarta 6 - Speranþa 14-8; Boca Juniors -
Arsenal Inel 2 11-4; Tiki-Taka - Racing 13-
5; Manchester - Soveja 12-4. Meciul Sian
Image - Rezervele a fost amânat. În
clasament conduce Real Poarta 6, cu 33
de puncte, urmate de Boca Juniors, cu 30p
(douã partide mai puþin disputate), ºi de
Soveja, cu 27p. Rezultate din Grupa B:
Auto Garage - Black Sea 6-2; Sporting -
Chelsea 30-3; Doraly Mall - Înfrãþirea 13-3;
Crazy Team - Club Auto Tomis 14-7; Gepa -
Cetãþenii 10-4; Caracter - Juventus 8-1;
Palas - CFR 8-5. În clasament conduce
Doraly Mall, cu 36p, urmatã de Sporting ºi
Caracter, ambele cu câte 28p.

GRUPÃ UªOARÃ PENTRU
TRICOLORII MICI LA EURO
2013

Echipa naþionalã de fotbal Under 19 a
României face parte din grupa a 9-a a
preliminariilor Campionatului European din
2013, alãturi de reprezentativele Scoþiei,
Elveþiei ºi Armeniei, s-a stabilit, marþi, la
tragerea la sorþi de la Nyon, informeazã
site-ul oficial al UEFA. În aceastã fazã s-au
format 12 grupe cu câte patru formaþii, iar
meciurile se vor disputa în 2012. Primele
douã clasate din fiecare grupã ºi cea mai
bunã selecþionatã de pe locul trei se vor
califica la Turneul de Elitã, unde vor intra ºi
echipele Spaniei, Serbiei ºi Turciei. În
Turneul de Elitã se vor forma ºapte grupe
de câte patru reprezentative, iar
câºtigãtoarele, alãturi de þara gazdã, vor
accede la turneul final din Lituania.

PUªTII DE LA TOMITANII,
ÎNVINGÃTORI LA
MINIRUGBY

Pe terenul de rugby “Cleopatra“ s-a
desfãºurat, sâmbãtã, a treia etapã a
turneului de mini-rugby organizat de
Asociaþia Judeþeanã de Rugby Constanþa
pentru categoriile Under 12 ºi Under 14.
Ambele categorii au fost câºtigate de CS
Tomitanii (antrenor Cristi Cojocaru),
formaþia constãnþeanã terminând etapa cu
victorii pe linie. La U12 au participat ºase
echipe, înregistrându-se rezultatele: CS
Litoral Mangalia - CS Tomitanii Constanþa
15-35, CS Nãvodari - CS Mihail
Kogãlniceanu I 10-20, CS Mihail
Kogãlniceanu II - RC Cleopatra 15-20, CS
Litoral Mangalia - RC Cleopatra 20-15, CS
Nãvodari - CS Mihail Kogãlniceanu II 15-
15, CS Tomitanii Constanþa - CS Mihail
Kogãlniceanu I 25-20, CS Mihail
Kogãlniceanu I - CS Litoral Mangalia 10-
15, CS Mihail Kogãlniceanu II - CS
Tomitanii Constanþa 15-25, RC Cleopatra -
CS Nãvodari 20-5. Iatã rezultatele
înregistrate ºi la U14: RC Litoral Mangalia -
CS Mihail Kogãlniceanu 35-15, CS
Tomitanii Constanþa - RC Cleopatra 30-25,
RC Cleopatra - RC Litoral Mangalia 35-15,
CS Nãvodari - CS Tomitanii Constanþa 10-
50, RC Litoral Mangalia - CS Nãvodari 30-
20, CS Mihail Kogãlniceanu - RC Cleopatra
30-35, CS Nãvodari - CS Mihail
Kogãlniceanu 25-30, Tomitanii Constanþa -
RC Litoral Mangalia 30-15, CS Mihail
Kogãlniceanu - Tomitanii Constanþa 15-50,
RC Cleopatra - CS Nãvodari 30-20. La
terminarea turneului, DJST Constanþa i-a
rãsplãtit cu dulciuri pe cei mici.

Tot sâmbãtã, dar în Campionatul
Regional de juniori, la U17, LPS “Nicolae
Rotaru” Constanþa a învins, pe teren
propriu, pe CS Nãvodari, scor 22-12. La
U16, într-o partidã disputatã duminicã, LPS
“Nicolae Rotaru” a pierdut, scor 5-19,
meciul disputat pe teren propriu cu RC
Cleopatra. Tot la aceeaºi categorie, CS
Nãvodari s-a impus, la Mangalia, scor 5-0,
în partida cu echipa localã Callatis.

HALEP, ÎN OPTIMI LA DUBAI

Trei jucãtoare de tenis din România,
Simona Halep, Alexandra Dulgheru ºi
Alexandra Cadanþu, s-au calificat în turul
secund al turneului ITF de la Dubai
(Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii
totale în valoare totalã de 75.000 de dolari.
Principala favoritã a concursului,
constãnþeanca Simona Halep, a cedat doar
cinci game-uri în faþa britanicei Tara Moore,
o jucãtoare venitã din calificãri, pe care a
învins-o cu 6-1, 6-4. Halep, aflatã pe locul
53 în ierarhia mondialã, o va întâlni în
optimile de finalã pe thailandeza Tamarine
Tanasugarn. Alexandra Dulgheru, a patra
pe lista capilor de serie, a depãºit-o în
runda inauguralã pe Fatma Al Nabhani
(Oman), posesoarea unui wild card, cu 7-6,
6-0 ºi o va avea adversarã în urmãtorul tur
pe poloneza Urszula Radwanska.
Alexandra Cadanþu, a opta favoritã, a
obþinut ºi ea tot o victorie în numãr minim
de seturi, 7-5, 7-6, în duelul românesc cu
Mihaela Buzãrnescu, urmând sã se lupte
pentru un loc în sferturile de finalã cu
bielorusa Olga Govortsova.

BRONZ PENTRU ORAZALI
LA CUPA ROMÂNIEI LA
TENIS DE MASÃ

La finalul sãptãmânii trecute, la Brãila a
avut loc Cupa României la tenis de masã
rezervatã juniorilor II. Cel mai bun rezultat
obþinut de delegaþia constãnþeanã de la
LPS “Nicolae Rotaru”, pregãtitã de Viorel
Filimon, Liliana Sebe ºi Stelian Haºoti, i-a
aparþinut lui Sedan Orazali, clasat pe
ultima treaptã a podiumului în întrecerea
bãieþilor, ceilalþi juniori ai echipei de pe
litoral obþinând urmãtoarele clasãri: locul 5
- Mihai Cãrþunã, locul 9 - Bogdan Postudor,
locul 15 - Antonio Pletea ºi locul 6 -
Sebastian Vânã. La fete, Alina Zaharia a
fost la un pas de podium, încheind pe locul
4, în timp ce Andreea Bucur s-a clasat pe
locul 7.

Voleibalistele constãnþene nu au rezistat forþei echipei din Azerbaidjan

CV 2004 TOMIS CONSTANÞA - AZERRAIL BAKU 0:3

CV 2004 Tomis, învinsã la
debutul în LC la volei feminin

Rapid Bucureºti a ajuns în situaþia neplãcutã
de… “a privi de pe margine” ultimele douã runde ale
actualei ediþii a UEFA Europa League. Învinsã de
douã ori în dubla disputã cu Legia, echipa
bucureºteanã a fost eliminatã matematic din lupta
pentru calificarea în 16-imi ºi mai luptã doar pentru
palmares ºi... pentru banii oferiþi de UEFA la victorii
sau egaluri. Mai mult ca sigur antrenorul Rãzvan
Lucescu va odihni câþiva titulari pentru meciurile mult
mai importante din finalul turului de campionat.
Grupa Rapidului este singura în care conturile sunt
încheiate, PSV ºi Legia fiind calificate în primãvara
europeanã. Grupele A, H ºi I au câte trei echipe care
luptã pentru cele douã locuri calificante. În grupa G,
Metalist poate obþine calificarea matematicã dacã
obþine cel puþin un egal sau dacã... Malmo învinge
pe AZ Alkmaar. În sfârºit, în grupa B, Standard ºi
Hannover sunt foarte aproape de calificare, un egal
pãrând rezultatul ideal în aceastã searã.

Programul de astãzi - ora 20.00 - GRUPA G:
Malmo FF - AZ Alkmaar, Metalist Harkov - Austria
Viena. Clasament: 1. Metalist 10p (golaveraj: 10-4),

2. AZ 6p (9-6), 3. Austria 5p (7-7), 4. Malmo 0p (4-
13). GRUPA H: NK Maribor - FC Bruges, Sporting
Braga - Birmingham City. Clasament: 1. Sporting 7p
(10-5), 2. FC Bruges 7p (7-5), 3. Birmingham 7p (7-
7), 4. Maribor 1p (4-11). GRUPA I: Stade Rennais -
Udinese Calcio, Celtic Glasgow - Atletico Madrid.
Clasament: 1. Atletico 7p (7-3), 2. Udinese 7p (5-6),
3. Celtic 5p (5-5), 4. Rennes 2p (4-7); ora 22.05 -
GRUPA A: Rubin Kazan - Shamrock Rovers (ora
19.00), Tottenham Hotspur - PAOK Salonic.
Clasament: 1. PAOK 8p (7-4),  2. Rubin 7p (6-3), 3.
Tottenham 7p (4-2), 4. Shamrock 0p (3-11). GRUPA
B: Standard Liege - Hannover ’96, Vorskla Poltava -
FC Copenhaga. Clasament: 1. Standard 8p (6-1), 2.
Hannover 8p (6-4), 3. Copenhaga 4p (4-7), 4. Vorskla
1p (2-6). GRUPA C: Rapid Bucureºti - Hapoel Tel
Aviv, Legia Varºovia - PSV Eindhoven. Clasament: 1.
PSV 10p (golaveraj: 8-4), 2. Legia 9p (7-4), 3. Rapid
3p (3-7), 4. Hapoel 1p (5-8).

Lucian MÃNESCU
lucian.manescu@telegrafonline.ro

Halterofilii de la Farul au
cucerit 13 medalii la CN

Dupã meciurile din weekend
de la Marea Finalã a Tacului de
Aur la biliard, etapã în care
organizatorii oferã premii record
de 18.000 euro, din cei 36 de
concurenþi au mai rãmas în
concurs 24. Aceºtia au fost
împãrþiþi în patru grupe de câte
ºase jucãtori, urmând sã se joace
fiecare cu fiecare ºi “cel mai bun
din 13 meciuri“. Meciurile din
grupele principale vor avea loc,
sâmbãtã ºi duminicã, la Centrul
de Distracþii Lake View, iar în faza
urmãtoare vor obþine calificarea
cei mai buni patru jucãtori din
fiecare grupã. Iatã componenþa
grupelor - Grupa A: Augustin
Viziru, Ciprian Gândac, Ovidiu
Cristea, Vasilache Alexe, George
Popescu, Ionuþ Iordan; Grupa B:
Sergiu Voicu, Mihai Robert Braga,
Nicolae Son, Melkonyan Babken, Bobby Ciulin,
Cristian Pirujinschi; Grupa C: Renaud Devriese,
Victor Mãdîrjac, Cipian Enache, Dimciu Paris,
Andreja Klasovic, Viorel Cristea; Grupa D: Raul
Maican, Alin Untaru, Stelian Mucianu, Ioan Ladanyi,
Liviu Chiriþoiu, Dincã Steriu. Premiile la Marea Finalã

vor fi acordate astfel: locul 1 - 10.000 de euro, locul 2
- 4.000 de euro, locul 3 - 1.600 de euro, locul 4 - 800
de euro, locurile 5-8: câte 250 de euro, locurile 9-12:
câte 100 de euro, locurile 13-16: 50 de euro.

Sorin TEODOREANU
sorin.teodoreanu@telegrafonline.ro

VOLEI (F) / LIGA CAMPIONILOR, GRUPA D, ETAPA 1:

Melkonyan Babken a disputat douã finale la Tacul de Aur,
câºtigând una dintre ele

Rapid luptã doar pentru palmares

Joi, de la ora 20.00, în direct la
Digi Sport 2, HCM Constanþa va
întâlni, în deplasare, campioana
Germaniei, HSV Hamburg, locul 3
la ultima ediþie a Velux Champions
League la handbal masculin.
Echipa pregãtitã de Per Carlen
ocupã locul secund în Bundesliga
dupã disputarea a 12 etape, dar are
un parcurs perfect, uºor de
anticipat, de altfel, în Champions
League, fiind deja calificatã
matematic în 16-imile de finalã ale
competiþiei. Chiar dacã HSV
Hamburg este marea favoritã a
meciului cu campioana României,
HCM va încerca sã se ridice la
nivelul adversarilor ºi sã repete
evoluþia foarte bunã din apãrare pe
care a avut-o în meciul cu Metalurg
Skopje.

„Este clar cel mai greu meci de
pânã acum. Vom încerca sã jucãm cerebral, pentru a
ne putea ridica la valoarea adversarului, unul care ºi
în acest sezon îºi doreºte o participare în Final Four.
Nu vom avea nimic de pierdut, ci doar de câºtigat
dacã jucãtorii vor avea cât mai multe reuºite. Sper
ca o datã cu victoria cu Metalurg sã avem un moral
cât mai ridicat ºi sã nu mai fim atât de inhibaþi.
Atmosfera este bunã, bãieþii lucreazã bine ºi doar
rezultatele pot scoate în evidenþã starea de spirit“, a
declarat antrenorul principal al HCM, Constantin
ªtefan. Dupã ce sãptãmâna trecutã a “umblat la
sufletul jucãtorilor“ dupã cum au declarat aceºtia,
ªtefan ºtie ce mai poate schimba în scurta perioadã
de când se aflã la echipã. „Trebuie sã scoatem la
ivealã calitãþile fiecãrui jucãtor. Este mult de muncã,

dar fiecare dintre ei ºtie cã performanþa se face doar
muncind ºi ei îºi doresc acest lucru. Echipa a arãtat
o agresivitate bunã cu Metalurg ºi mi-aº dori acelaºi
lucru ºi la Hamburg, chiar dacã echipa germanã are
jucãtori de mare valoare“, a mai precizat ªtefan.
Dupã ce în ultimele douã zile s-a pregãtit la Izvorani,
lotul HCM-ului, din care nu vor face parte Csepreghi
ºi Sadoveac, ambii accidentaþi, va pleca, astãzi, la
ora 16.00, cu o cursã aviaticã, în Germania, pe ruta
Bucureºti (Otopeni) - Budapesta - Hamburg.
Revenirea la Bucureºti este programatã vineri, la ora
15.30.

Sorin TEODOREANU
sorin.teodoreanu@telegrafonline.ro

LIGA CAMPIONILORHANDBAL MASCULIN LIGA A II-A, SERIA 1FOTBAL

Antrenorul principal Constantin ªtefan sperã ca echipa sã
arate din nou o agresivitate pozitivã

Aºteptatã cu interes dupã rezultatele
dezamãgitoare din ultimele trei etape ale
turului Ligii a II-a, ºedinþa de analizã
desfãºuratã ieri la FC Farul Constanþa a
pus la punct, în mare parte, pregãtirea
pentru retur, chiar dacã de la întâlnire a
lipsit chiar antrenorul principal Marian
Panã, reþinut la Bucureºti din cauza unor
probleme personale. Astfel, la discuþii au
participat patronul Giani Neldecu,
preºedintele Marcel Licã, vicepreºedintele
Marian Diaconescu ºi antrenorii secunzi
Ion Barbu ºi Viorel Farcaº.

„Am discutat atât evoluþia echipei în
turul campionatului, cât ºi programul de
pregãtire din aceastã iarnã în vederea
returului. Mai trebuie sã ne confirme ºi
Marian Panã cã este de acord cu
programul ºi data reluãrii
antrenamentelor, dar în mare totul este
stabilit. Ne-am propus sã disputãm douã
meciuri amicale în prima parte a
pregãtirii, care va avea loc la Constanþa.
Apoi, echipa va merge în cantonament,
locaþia urmând sã fie stabilitã în funcþie
de condiþiile meteorologice. Avem mai
multe variante, în þarã, la munte, în
Bulgaria sau în Turcia”, a spus Licã. În
privinþa lotului, mai mulþi jucãtori vor
pãrãsi echipa, urmând sã fie fãcute ºase-
opt achiziþii care sã ajute FC Farul sã
urce în clasament. „Lotul va suferi câteva
modificãri. În afara celor patru jucãtori
trimiºi la juniori, cu care vom încheia
colaborarea în mod amiabil, ne dorim sã
împrumutãm jucãtorii tineri pentru a le da
ºansa sã joace mai mult. În schimb, vom

aduce ºase-opt jucãtori, cu care suntem
deja în discuþii. Cu Todoran am þinut
legãtura în ultimele luni ºi rãmâne o þintã,
dar conteazã ºi situaþia sa contractualã
de la Victoria Brãneºti. Ne ajutã faptul cã
s-au mai calmat apele în privinþa
resurselor financiare de la clubul nostru.
Suntem aproape la zi cu salarii ºi am
achitat toate primele din tur. În plus, avem
condiþii bune de pregãtire, deplasare ºi
cantonamente”, a adãugat preºedintele
grupãrii de pe litoral. În ciuda locului 10
ocupat la finalul primei pãrþi a
campionatului, oficialii constãnþeni nu au
renunþat la gândul promovãrii ºi l-au
reconfirmat în funcþie pe antrenorul
Marian Panã.

„Dacã stai ºi te uiþi în clasament,
realizezi cã distanþele sunt destul de mici.
Cu douã victorii consecutive urci în grupul
echipelor fruntaºe, iar douã eºecuri la
rând te trimit la retrogradare. Va conta
foarte mult ce achiziþii vom face în iarnã,
pregãtirea din pauza competiþionalã ºi
startul în retur. Se poate întâmpla orice,
dar sperãm sã urcãm rapid în clasament.
Lui Marian Panã nu avem ce sã-i
reproºãm. A fãcut o treabã bunã ºi doar
neºansa l-a împiedicat sã încheie turul
între primele patru clasate”, a explicat
Licã. Chemaþi ieri la antrenament,
jucãtorii s-au pregãtit sub comanda lui Ion
Barbu, urmând ca cel târziu mâine sã
intre în vacanþã.

Ionuþ COMAN
ionut.coman@telegrafonline.ro

ªedinþã fãrã antrenor 
la FC Farul

24 de jucãtori în Marea Finalã
a Tacului de Aur

HCM, faþã în faþã cu bronzul
Velux Champions League

Duminicã, în Campionatul Judeþean de fotbal, s-au
jucat câteva restanþe, încheiate cu urmãtoarele rezultate:

Sportul Tortoman - Viitorul Fîntînele 3-6 (Al.
Ghiþã 25, S. Sali 70, 84 - M. Preda 6, 45, A. Oþelea
34, Al. ªerban 81, 85, 90) - meci din Seria Nord,
etapa a 11-a. Clasament Seria Nord: 1. Bãlcescu
30p; 2. Fîntînele 25p (golaveraj 53-23); 3. Sãcele
25p (golaveraj 34-21).

Trophaeum Adamclisi - CSSM Medgidia 1-7
(A. Greceanu 51 - A. Cosma 3, 17, 29, 88, M.
Ciutacu 40, V. Ozkan 58, Fl. Filimon 90) - meci din
Seria Sud, etapa 1; Danubius Rasova - CSM II
Medgidia Valea Dacilor 2-3 (I. Caradima 17-pen, M.
Ciauºu 33 - G. Mitu 25-pen, M. Badea 58, C. Olah
73-autogol) - meci din Seria Sud, etapa a 11-a.

Clasament Seria Sud: 1. CSM II Valea Dacilor 31p;
2. CSSM Medgidia 30p; 3. Peºtera II 28p.

Farul Tuzla - Sparta II Techirghiol 0-1 (S.
Gheþãu 34) - meci din Seria Est, etapa a 7-a.
Clasament Seria Est: 1. Techirghiol II 34p (golaveraj
61-23); 2. Amzacea 34p (golaveraj 47-15); 3. Tuzla
28p.

Ultimele restanþe din turul Campionatului
Judeþean vor avea loc pe 4 decembrie, dupã
urmãtorul program: Pescarul Ghindãreºti - Speranþa
Nisipari (ora 12.00, Seria Nord, etapa a 3-a); Voinþa
Siminoc - Danubius Rasova (se joacã la Murfatlar,
ora 12.00, Seria Sud, etapa a 4-a).

Gabriel TURCU
gabriel.turcu@telegrafonline.ro

Restanþe în Campionatul
Judeþean de fotbal
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