
Ieri, la Rm. Vîlcea, s-a
încheiat turneul final al
Campionatului Naþional de volei
rezervat speranþelor (jucãtori nãs-

cuþi în 1999 ºi mai mici).
Campioana en titre, Club Volei
Municipal Tomis Constanþa
(antrenor principal Rãzvan
Parpalã, antrenor secund Cezar
Aciobãniþei, organizator de com-
petiþii Taner Cadâr), nu a reuºit sã-
ºi apere titlul cucerit anul trecut,
dar s-a numãrat, din nou, printre
protagonistele întrecerii. În finala
micã, disputatã ieri, CVM Tomis
Constanþa s-a impus, scor 3:0
(25:14, 25:17, 25:18), în duelul cu
CNNT Craiova. Noua campioanã
naþionalã este CSª LAPI Dej, care

a învins, scor 3:1 (17:25, 25:16,
25:16, 25:8), în finala mare, pe
CSª Nicu Gane Fãlticeni.

Lotul echipei constãnþene la

turneul final a fost alcãtuit din
urmãtorii jucãtori: Rãzvan
Minghiraº, Levin Izet, Ovidiu
Darlaczi, Andrei Pererva, Eduard
Popa, Eduard Ionescu, George
Luþu, Radu Þãpuºã, Alexandru
Grumeza, Erdal Suliman ºi
Sebastian Ivan. De remarcat cã
Ovidiu Darlaczi a fost desemnat
cel mai complet jucãtor al turneu-
lui.

Adrian LUNGU
adrian.lungu@telegrafonline.ro

Handbal Club Municipal
Constanþa, campioana
României la handbal mas-
culin, are posibilitatea de a
scrie istorie în acest sezon
al Cupelor Europene, fiind
la doar 120 de minute de
Final Four-ul de la Berlin,
care se va desfãºura la 17
ºi 18 mai. Sâmbãtã, la ora
12.00 (în direct la Digi Sport
1), la Sala Sporturilor, HCM
va înfrunta echipa suedezã
Lugi HF, în manºa tur a
sferturilor de finalã din
Cupa EHF. „Nu este o
echipã mai bunã decât
Chambery sau Fuchse
Berlin. Ne dorim un succes
la o diferenþã cât mai mare,
pentru ca în retur sã þinem
de avantaj. Ne dorim foarte
mult sã avem ºi cât mai
mulþi suporteri alãturi de
noi, pentru cã sprijinul lor s-a
vãzut mereu la meciurile impor-
tante”, a afirmat interul stânga
Alexandru ªimicu. „Este o echipã
tipicã pentru ºcoala scandinavã
de handbal. Ne antrenãm cât mai
bine pentru a fi pregãtiþi sã-i
înfruntãm aºa cum ne dorim în
primul meci”, a precizat ºi
antrenorul principal al HCM-ului,
Zvonko Sundovski. Indiferent de
rezultatul de la Constanþa, por-
tarul Mihai Popescu este convins
cã soarta calificãrii se va decide
la Lund, unde echipa suedezã îºi
disputã meciurile de pe teren pro-
priu. „Este unul dintre cele mai
importante meciuri pentru noi.
Am vizionat în aceastã sãp-
tãmânã cam patru-cinci meciuri
cu ei ºi am vãzut cã sunt o
echipã care joacã mult faza a

doua ºi contraatacul. Au jucãtori
masivi, o ºcoalã de handbal difer-
itã de cea germanã ºi francezã,
mai mult pe forþã. Avem nevoie de
un joc foarte bun, sã câºtigãm cât
mai clar acasã. Oricum, indiferent
de rezultat, calificarea se va
decide în retur. Cred cã suntem
cam la acelaºi nivel, sunt la fel de
omogeni ºi orice se poate întâm-
pla”, considerã experimentatul
portar al HCM-ului.

Partida de sâmbãtã va fi arbi-
tratã de o brigadã din Croaþia,
formatã din Dalibor Jurinovic ºi
Marko Mrvica. Observatorul întâl-
nirii va fi ucraineanul Viktor
Konopliastyi. De menþionat cã cei
doi cavaleri ai fluierului nu se aflã
la prima escalã la Constanþa, ei
fiind prezenþi ºi în septembrie
2012 la þãrmul mãrii, la turneul de

calificare în grupele Champions
League. Atunci au arbitrat ºi
meciul HCM Constanþa - SSV
Loacker Bozen Sudtirol (Italia),
scor 33-22.

 15 LEI BILETUL  Pentru
partida cu suedezii de la Lugi HF,
suporterii îºi pot achiziþiona bilete
de la sediul clubului HCM
Constanþa (strada Mircea cel
Bãtrân nr. 99B, et. 1) sau în ziua
meciului, de la magazinul supor-
terilor de la Sala Sporturilor. De
asemenea, biletele pot fi
cumpãrate ºi de la librãriile
Diverta sau online, de pe site-ul
myticket.ro.

Sorin TEODOREANU
sorin.teodoreanu@telegrafonline.ro
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VOLEI (M) / DIVIZIA A1, FINALA, MECIUL 3: CSVM ZALÃU - CVM TOMIS CONSTANÞA

CVM Tomis vrea sã încheie azi
campionatul
Astãzi, de la ora 18.00 (în direct la Digi

Sport 3), în Sala Sporturilor din Zalãu
va avea loc a treia partidã contând pen-

tru finala Diviziei A1 la volei masculin, dintre
echipa localã Clubul Sportiv Volei Municipal ºi
campioana en titre, Club Volei Municipal Tomis
Constanþa. Voleibaliºtii constãnþeni au câºtigat
primele douã meciuri ale finalei, disputate sãp-
tãmâna trecutã, pe litoral, ºi mai au nevoie de o
singurã victorie pentru a realiza eventul ºi anul
acesta! Lucrurile sunt simple:

1. Dacã Tomis învinge astãzi, finala se
încheie, iar echipa constãnþeanã primeºte trofeul
ºi medaliile cuvenite campioanei României, cali-
ficându-se pentru viitoarea ediþie a Ligii
Campionilor.

2. Dacã Zalãul învinge astãzi, mâine, de la ora
17.00 (în direct pe Digi Sport 3), are loc partida a
patra a finalei, în care este valabilã din nou afir-
maþia de la punctul 1.

3. Dacã Zalãul învinge ºi vineri, campioana
sezonului 2013-2014 se va decide în meciul 5 al
finalei! Cele douã echipe vor reveni la Constanþa,
pentru întâlnirea decisivã din 24 aprilie.

Rãmâne de vãzut acum care dintre cele douã
pretendente la titlu a reuºit sã se recupereze mai
repede dupã un sezon lung ºi istovitor. Au fost
multe meciuri, care au uzat jucãtorii, astfel cã mai
mulþi dintre ei acuzã accidentãri mai vechi sau mai
noi. Nici CVM Tomis nu are toþi jucãtorii perfect
valizi, astfel cã Zhekov, Nemec, Stancu sau
Rodriguez nu au evoluat la nivel maxim în cele

douã meciuri de la Constanþa. Toþi au strâns din
dinþi ºi au fost titulari, aºa cum se va întâmpla,
foarte probabil, ºi în partidele programate la
Zalãu.

 CVM TOMIS VREA SÃ VINÃ LA CON-
STANÞA CU TROFEUL CUVENIT CAMPIOANEI
ROMÂNIEI  Jucãtorii de la CVM Tomis doresc
sã încheie conturile încã de astãzi, pentru a intra
cât mai repede în vacanþã, dar nu uitã cã for-
maþia din Zalãu a revenit de la 0-2 la meciuri ºi în
semifinala cu SCM U. Craiova. „Cu siguranþã vor
încerca sã-ºi valorifice avantajul terenului propriu,
ºtiu cã este dificil sã joci în sala de la Zalãu. În
plus, nicio finalã nu este uºoarã, dar noi trebuie
sã obþinem a treia victorie. Nu are importanþã
unde, la Zalãu sau în ultimul meci, de la
Constanþa. Ne mai trebuie o victorie pentru a fi
campioni ºi vom face tot posibilul sã reuºim asta
încã din partida urmãtoare”, a afirmat cãpitanul
Tomisului, coordonatorul Andrey Zhekov. „Finala
nu este încã decisã. La Zalãu vor fi meciuri mai
dificile decât cele de la Constanþa, pentru cã vom
juca în deplasare, în faþa suporterilor adverºi. Ne
dorim sã cucerim titlul naþional acolo, dar suntem
conºtienþi cã este finala campionatului, iar o finalã
nu are cum sã fie uºoarã. Sper ca Zalãul sã nu
întoarcã rezultatul, cum a fost la semifinala cu
Craiova”, a declarat extrema Dmitrii Bahov. „Sper
ca în meciurile de la Zalãu sã jucãm cel puþin la fel
de bine ca în meciul al doilea de la Constanþa ºi
sã câºtigãm. Nu ºtiu dacã putem sã întoarcem de
la 0-2, ca în semifinala cu Craiova. Vom vedea

asta în funcþie de cât de bine vom reuºi sã ne
recuperãm ºi sã pregãtim meciurile de la Zalãu”, a
spus antrenorul principal al Zalãului, Aurel Vlaicu.
Fostul internaþional a remarcat ºi principalul atu al
echipei adverse. „Ce a fãcut diferenþa în cele douã
meciuri de la Constanþa? Cred cã Rodriguez, care

este un jucãtor foarte bun, capabil sã facã difer-
enþa în astfel de meciuri importante”, a precizat
Vlaicu.

Gabriel TURCU
gabriel.turcu@telegrafonline.ro

Voleibaliºtii de la CVM Tomis sunt neînvinºi în faþa sãlãjenilor în acest sezon, 
reuºind sã-i batã de cinci ori!

RCJ Farul sperã într-o figurã
frumoasã la Timiºoara

Medalii de bronz
pentru speranþele
de la CVM Tomis

În etapa a 4-a a Superligii
Naþionale de rugby, Rugby Club
Judeþean Farul Constanþa va
întâlni astãzi, în deplasare, de la
ora 20.00 (în direct la TVR 3), pe
stadionul “Dan Pãltiniºanu”, cam-
pioana en titre, RCM Timiºoara. O
întâlnire tradiþionalã a Superligii
Naþionale, care în ultimii ani a
revenit cu precãdere bãnãþenilor,
uneori chiar ºi cu diferenþe mari
pe tabela de marcaj, dupã meciuri
de tristã amintire pentru “mari-
nari”. Acum, constãnþenii au
investit masiv înaintea sezonului,
iar raportul de forþe s-a echilibrat,
nefiind exclus ca rugbyºtii pregãtiþi
de Neil Kelly ºi Cristian Petre sã
obþinã victoria pe terenul
Timiºoarei dupã o pauzã de trei
ani (14-13, în 2011). De altfel,
constãnþenii privesc cu destul
optimism meciul, considerând cã
printr-un joc colectiv mult mai bun
pot învinge ºi, totodatã, sã

rãmânã pe prima treaptã a clasa-
mentului.

„Ne aºteaptã un meci foarte
greu, dar sperãm la o figurã fru-
moasã. Aºa cum Baia Mare a
învins aici, aºa putem câºtiga ºi
noi. Chiar m-a surprins succesul
timiºorenilor cu Steaua, mai ales
prin diferenþa de pe tabelã (n.r. -
36-13, la Bucureºti), pentru cã, în
opinia mea, nu sunt mai puternici
ca anul trecut. În ceea ce ne
priveºte, ºtim cã nu ne mai per-
mitem greºeli tehnice, aºa cum s-
a întâmplat în primele trei etape.
La antrenamente totul decurge
perfect ºi, dacã la fel se va întâm-
pla ºi în timpul meciului, atunci
putem câºtiga”, a declarat linia a
doua Onal Agiacai. Deºi este unul
dintre cei mai experimentaþi jucã-
tori din lotul Farului, cu trei titluri
naþionale, ora de disputare este o
premierã ºi pentru Agiacai. „Am
mai prins la Bucureºti un meci la

o orã înaintatã pentru rugby-ul din
România. Era în sezonul 2003-
2004, în finala campionatului, cu
Dinamo, când jucam pentru
Steaua, ºi nu mi-a lãsat amintiri
frumoase (n.r. - 32-21 pentru
Dinamo). Sper ca acum sã fie cu
totul altfel”, îºi doreºte “veteranul”
Farului.

Etapa a 4-a mai programeazã
astãzi partidele Dinamo Bucureºti
- CSM Bucureºti (ora 11.00,
TVR2) ºi CSM Baia Mare -
Steaua Bucureºti (ora 13.00, rug-
bytv.ro). Clasament: 1. RCJ
FARUL CONSTANÞA 12p, 2.
Steaua Bucureºti 10p, 3. CSM
Baia Mare 9p, 4. RCM Timiºoara
6p (49-32), 5. CSM Bucureºti 6p
(51-41), 6. U. Cluj 1p, 7. Dinamo
Bucureºti 0p.

Sorin TEODOREANU
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Condiþiile meteorologice au
schimbat programul Campionatului
European de Yachting Zoom 8,
competiþie organizatã de Yacht
Club Regal Român ºi Federaþia
Românã de Yachting, în parteneri-
at cu Primãria Constanþa, Tomis
Marina ºi Asociaþia Litoral - Delta
Dunãrii, care se desfãºoarã la
Constanþa. Cei 24 de participanþi
reprezentând ºase þãri, Austria,

Danemarca, Estonia, Finlanda,
Rusia ºi România, s-au prezentat,
ieri dimineaþã, în Portul Tomis,
aºteptând cu nerãbdare plecarea
în primele curse oficiale ale între-
cerii. Din pãcate, lipsa vântului a
amânat startul, dar organizatorii au
sperat sã aibã mãcar o cursã din-
tre cele trei programate iniþial.
Vântul s-a încãpãþânat însã ºi nu a
apãrut, astfel cã s-a decis anu-
larea curselor din prima zi. Astãzi,
de la ora 11.00, se va da startul în
cea de-a doua zi a competiþiei, iar

prognozele sunt mult mai bune.
„Conform prognozei meteorolog-
ice, va fi vânt, poate mai mult
decât ne-am fi dorit. Existã vari-
anta ca organizatorii sã pro-
grameze chiar mai mult de trei
curse, pentru a recupera din cele
anulate în prima zi”, a spus Oana
Sima, ofiþerul de presã al com-
petiþiei.

Ionuþ COMAN
ionut.coman@telegrafonline.ro

Yachting / Campionatul European Zoom 8

Curse anulate din cauza lipsei
vântului

HCM vrea o victorie clarã în
meciul tur cu Lugi

Mihai Popescu sperã sã “închidã” poarta în faþa jucãtorilor suedezi

Jucãtorii antrenaþi de Rãzvan Parpalã ºi Cezar Aciobãniþei au
încheiat pe treapta a treia a podiumului turneul final desfãºurat la

Rm. Vîlcea

FC Farul se pregãteºte pentru play-out

FC Farul, cu un pas la turneul semifinal

Clasatã pe penultimul loc în clasa-
mentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal la
finalul sezonului regulat, FC Farul
Constanþa se pregãteºte pentru startul în
play-out cu un obiectiv clar, salvarea de
la retrogradare. Echipa pregãtitã de
ªtefan Nanu va disputa prima partidã din
play-out mâine, de la ora 17.00, când va
juca în fieful Gloriei Buzãu.

„Încep meciurile în care orice punct
obþinut este extrem de important. Situaþia
este dificilã, dar am vorbit cu bãieþii ºi
sunt conºtienþi de ceea ce se întâmplã.
La Buzãu vom avea un meci greu, dar

important este sã spargem gheaþa ºi sã
obþinem victoria. Diferenþa faþã de
locurile care asigurã menþinerea în liga
secundã nu este mare ºi trebuie sã ne
revenim”, a spus antrenorul grupãrii de
pe litoral. Tehnicianul Farului nu-l va
putea folosi pe atacantul Cristian Cristea,
care s-a accidentat ºi nu s-a mai antre-
nat în ultima sãptãmânã. „Din pãcate,
avem probleme în ofensivã ºi nu prea
dãm goluri. Silvãºan este un jucãtor de
valoare, are calitate, dar aproape patru
luni nu s-a pregãtit din cauza unei acci-
dentãri ºi este greu sã intre în formã”, a

explicat Nanu.
FC Farul are ºanse mari sã scape

de emoþiile retrogradãrii chiar azi, când
este programatã o ºedinþã a Comitetului
Executiv al FRF. Astfel, mai multe cluburi
din liga secundã au semnat o cerere prin
care susþin revenirea la douã serii de
câte 16 echipe. În aceste condiþii, la
finalul actualului sezon nu va mai ret-
rograda nicio formaþie.

Ionuþ COMAN
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Etapa a doua din play-off ºi play-out
Liga a IV-a la fotbal programeazã vineri, de la orele 15.00

(juniorii) ºi 17.00 (seniorii), etapa a doua din play-off ºi play-out.
Runda a fost devansatã cu o zi, datoritã sãrbãtorilor de Paºti.
Iatã meciurile - PLAY-OFF: CS Mihail Kogãlniceanu - Sparta
Techirghiol; CSO Ovidiu - Unirea Topraisar (teren Academia
Hagi); Gloria Bãneasa - Portul Constanþa; Perla Murfatlar - CS
Eforie; Axiopolis Cernavodã - CFR Constanþa; ªtiinþa Poarta
Albã - CS Agigea. Clasament play-off: 1. CFR 52p; 2. Eforie
46p; 3. Kogãlniceanu 42p; 4. Ovidiu 40p; 5. Portul 36p; 6.
Bãneasa 35p; 7. Murfatlar 31p; 8. Topraisar 30p; 9. Techirghiol
29p; 10. Agigea 25p; 11. Cernavodã 24p; 12. Poarta Albã 22p.

PLAY-OUT: AS Cogealac - Progresul Medgidia; Vulturii
Cazino Constanþa - Recolta Nicolae Bãlcescu (teren CFR);
Victoria Cumpãna - Carsium Hîrºova; Litoral Corbu - Voinþa Valu
lui Traian. Aurora 23 August stã. Clasament play-out: 13.
Medgidia 23p (golaveraj 58-40); 14. Corbu 23p (32-44); 15.
Bãlcescu 20p; 16. Vulturii 19p; 17. Cumpãna 17p; 18. Hîrºova
16p; 19. Cogealac 15p; 20. Valu lui Traian 12p; 21. 23 August
5p.

Gabriel TURCU
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Dacã la seniori FC Farul Constanþa
se luptã sã rãmânã în liga secundã,
juniorii grupãrii de pe litoral obþin victorii
în serie în faþa cluburilor de top din
România. Astfel, dupã ce s-au impus
sãptãmâna trecutã în fieful celor de la
Dinamo Bucureºti, scor 1-0, juniorii A
constãnþeni (jucãtori nãscuþi dupã 1 ian-
uarie 1995) au obþinut ieri al doilea suc-
ces din play-off-ul Campionatului
Naþional. Echipa pregãtitã de Lucian
Marinof a câºtigat din nou, în deplasare,
de aceastã datã în faþa celor de la
Steaua Bucureºti, scor 4-3 (1-1), prin
golurile reuºite de Cioacã (min. 36 ºi
80), Muscã (min. 55) ºi I. Gheorghe
(min. 65).

„Am reuºit sã deschidem scorul
spre finalul primei reprize, dar am fost

egalaþi la faza urmãtoare. Steliºtii au
reluat jocul, portarul nostru nu a fost
atent ºi au marcat cu un ºut de la
mijlocul terenului. Dupã pauzã, ne-am
distanþat la douã goluri, dar gazdele s-
au apropiat periculos. Cu zece minute
înainte de final, am refãcut diferenþa de
douã goluri, iar steliºtii nu au mai putut
decât sã reducã din diferenþã pe final.
Este o victorie foarte importantã, dar
mai avem patru jocuri de jucat în play-off
ºi nu s-a decis însã nimic”, a declarat
Marinof.

În aceeaºi grupã, FC Viitorul a pier-
dut tot ieri, pe teren propriu, cu 0-2, în
faþa celor de la Dinamo Bucureºti. În
aceste condiþii, FC Farul conduce în
clasament cu punctaj maxim, 6 puncte
în douã meciuri, urmatã de FC Viitorul ºi

Dinamo, cu câte 3 puncte, în timp ce
Steaua ocupã ultima poziþie, fãrã niciun
punct. Constãnþenii pot sã-ºi asigure cal-
ificarea încã de sâmbãtã, când vor întâl-
ni pe teren propriu, de la ora 12.00, pe
FC Viitorul. „Întâlnim o echipã foarte
bunã, dar în fotbal nu câºtigã întotdeau-
na cei mai buni, ci aceia care-ºi doresc
mai mult. De aceea, lucrãm la mentali-
tate ºi atitudine. Continuãm, în acelaºi
timp, procesul de reorganizare ºi sunt
convins cã, atunci când acesta se va
încheia, Centrul de copii ºi juniori al
Farului va fi revitalizat ºi va redeveni
ceea ce a fost în trecut”, a explicat
Marinof.

Ionuþ COMAN
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CINCI MEDALII PENTRU
AEROBICII CONSTÃNÞENI
LA TOKYO

Sãptãmâna trecutã, lotul de gimnas-
ticã aerobicã al României a participat la o
etapã de Cupã Mondialã, desfãºuratã la
Tokyo (Japonia) ºi denumitã “Cupa
Suzuki”, care a reunit la start juniori ºi
seniori din 21 de þãri. Delegaþia tricolorã,
alcãtuitã în mare parte de sportivi de la CS
Farul Constanþa ºi pregãtitã de Maria
Fumea, a dominat competiþia, reuºind sã
fie prezentã în toate finalele ºi sã câºtige
cinci medalii. Astfel, românii s-au clasat de
trei ori pe prima poziþie: în probele de
grupã - prin Bianca Becze, Andreea
Bogati, Corina Constantin, Bianca
Gorgovan ºi Anca Surdu, la perechi - prin
Bianca Becze ºi Marius Petruºe, ultimul
fiind legitimat la CSU “Aurel Vlaicu” Arad,
ºi la individual feminin - prin Corina
Constantin. În plus, au mai fost douã
prezenþe pe locurile secunde: la trio, prin
Andreea Bogati, Corina Constantin ºi Anca
Surdu, ºi individual feminin - prin Bianca
Becze. La individual masculin, Mircea
Zamfir a încheiat competiþia doar pe locul
7. „Sunt rezultate excelente, mai ales cã la
startul întrecerii au fost prezenþi cei mai
buni sportivi din lume”, a spus Dumitru
Mihãilescu, director adjunct la CS Farul.
Aerobicii constãnþeni vor participa luna
viitoare, în perioada 7-12 mai, la o nouã
etapã de Cupã Mondialã, la Borovets
(Bulgaria), fiind ultima repetiþie importantã
înaintea disputãrii Campionatelor
Mondiale, care vor avea loc la Cancun
(Mexic), în perioada 22-29 iunie.

TECÃU, ELIMINAT ÎN
PRIMUL TUR LA MONTE
CARLO

Perechea formatã din tenismanul con-
stãnþean Horia Tecãu ºi olandezul Jean-
Julien Rojer a ratat, ieri, calificarea în turul
al doilea al probei de dublu din cadrul
turneului de la Monte Carlo, dotat cu pre-
mii în valoare totalã de 3.452.415 euro.
Tecãu ºi Rojer au fost învinºi în primul tur,
cu 2-6, 6-3, 10-8, dupã o orã ºi ºapte
minute, de cuplul monegasc Romain
Arneodo / Benjamin Balleret. Pentru partic-
iparea la turneul de la Monte Carlo, Tecãu
ºi Rojer vor primi un cec în valoare de
5.840 de euro.

CUPA PRESEI LA TENIS DE
MASÃ

Asociaþia Jurnaliºtilor de Sport din
Constanþa, Direcþia pentru Sport ºi Tineret
a Judeþului Constanþa ºi World Vision
Constanþa vor organiza, sãptãmâna
viitoare, a 12-a ediþie a Cupei Presei la
tenis de masã. Competiþia se va desfãºura
la Complexul Cleopatra din staþiunea
Mamaia, în perioada 22-24 aprilie, la femi-
nin ºi masculin, simplu ºi dublu.
Semifinaliºtii din ediþia trecutã vor fi
desemnaþi capi de serie la tragerea la
sorþi. Competiþia va începe marþi, 22
aprilie, la ora 10.30.

DA1 LA VOLEI MASCULIN

În afara finalei dintre CVM Tomis
Constanþa ºi CSVM Zalãu, astãzi ºi mâine
mai sunt programate alte cinci partide con-
tând pentru play-off-ul Diviziei A1 la volei
masculin, în finala micã ºi în meciurile de
clasament din turneul 5-8, însã unele din-
tre ele ar putea sã nu se mai dispute
mâine, dacã vreuna dintre echipe va acu-
mula trei victorii (douã în cazul finalei pen-
tru locurile 7-8). Iatã programul de azi -
turneul locurilor 1-4, finala pentru locurile
3-4, meciul 3 (se joacã în sistemul „cel mai
bun din cinci partide”): Dinamo Bucureºti -
SCM U. Craiova, 2-0 scor general (ora
17.00; meciul 4 este programat vineri, de
la aceeaºi orã); turneul locurilor 5-8, finala
pentru locurile 5-6, meciul 3 (se joacã în
sistemul „cel mai bun din cinci partide”):
ªtiinþa Explorãri Baia Mare - Unirea Dej, 0-
2 scor general (ora 17.00; meciul 4 este
programat vineri, de la aceeaºi orã);
turneul locurilor 5-8, finala pentru locurile
7-8, meciul 2 (se joacã în sistemul „cel mai
bun din trei partide”): Phoenix ªimleul
Silvaniei - Arcada Galaþi, 0-1 scor general
(ora 18.00; meciul 3 este programat la
Galaþi, în data de 24 aprilie).

JUNIORII ACADEMIEI HAGI
PARTICIPÃ LA UN TURNEU
ÎN TURCIA

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”
continuã sã ofere numeroase partide inter-
naþionale tinerilor jucãtori, în dorinþa acesto-
ra de a câºtiga experienþã de la o vârstã cât
mai fragedã. La finele acestei sãptãmâni,
mai exact în perioada 18-20 aprilie, juniorii
nãscuþi dupã 1 ianuarie 2002 ai Academiei
Hagi, pregãtiþi de Constantin Fãlinã, vor
participa la “Altinordu International U12
Cup”, turneu care va avea loc la Izmir
(Turcia). Competiþia reuneºte la start zece
echipe: Academia Hagi, Altinordu (Turcia),
Fortuna Düsseldorf (Germania), Fut
Talentos Sao Paolo (Brazilia), TSG
Hoffenheim (Germania), Beºiktaº Istanbul
(Turcia), Galatasaray Istanbul (Turcia),
Brondby (Danemarca), Trabzonspor (Turcia)
ºi FC Twente (Olanda). Se va juca în sistem
campionat, fiecare cu fiecare. Programul
Academiei Hagi 2002 - vineri: Academia
Hagi - Altinordu (ora 10.00), Academia Hagi
- Galatasaray Istanbul (ora 13.00),
Academia Hagi - TC Twente (ora 16.00);
sâmbãtã: Academia Hagi - TSG Hoffenheim
(ora 10.00), Academia Hagi - Fut Talentos
Sao Paolo (ora 12.00), Academia Hagi -
Beºiktaº Istanbul (ora 14.00); duminicã:
Academia Hagi - Trabzonspor (ora 10.00),
Academia Hagi - Brondby (ora 12.00),
Academia Hagi - Fortuna Dusseldorf (ora
14.00). Lotul Academiei Hagi 2002 care par-
ticipã la “Altinordu International U12 Cup“:
Sabin Stãnciulescu - portar; Iulian Bileca,
Dan Neicu, Constantin Grameni, Daniel
Bârzu, Darius Grosu, Radu Pocol, Robert
Voicu, Louis Munteanu, Alexi Pitu, Tanasis
Papazou, George Dãmãºaru, Laurenþiu
Dumitru, Eduard Pena, Robert Mustacã,
ªtefan Marin - jucãtori de câmp. Director
coordonator: Marius Codescu.

ASTRA GIURGIU, ÎN PRE-
MIERÃ ÎN FINALA CUPEI
ROMÂNIEI

Deþinãtoarea trofeului, Petrolul Ploieºti,
nu a obþinut asearã, la Giurgiu, în manºa
retur a semifinalelor Cupei României-
Timiºoreana la fotbal, calificarea în ultimul
act al competiþiei. Dupã egalul din tur, de la
Ploieºti, scor 0-0, Petrolul a marcat prima în
meciul de ieri, iar Astra a egalat prin
Budescu, în repriza a doua. ªi când toatã
lumea o vedea pe Petrolul calificatã, Astra a
dat lovitura de graþie în al patrulea minut al
prelungirilor, prin Paul Papp. Victorie mare
pentru Astra Giurgiu, care ajunge în pre-
mierã în finala Cupei României. Rezultat
final: ASTRA GIURGIU - Petrolul Ploieºti 2-
1 (Budescu 52, Papp 90+4 / Tamuz 21) - în
tur: 0-0. În aceastã searã, de la ora 20.30
(în direct la Pro TV), pe Arena Naþionalã din
Bucureºti, este programat ºi celãlalt duel
din semifinale, Dinamo - Steaua (în tur: 2-
5), care va fi arbitrat la centru de Istvan
Kovacs. Finala Cupei României este progra-
matã la 23 mai, la Bucureºti, pe Arena
Naþionalã.

CRISTI BUD ªI-A REZILIAT
CONTRACTUL CU PANDURII

Pandurii Tg. Jiu a anunþat rezilierea de
comun acord a contractului cu fotbalistul
Cristian Bud. „Atacantul ºi-a reziliat de
comun acord contractul cu gruparea gor-
jeanã începând cu data de astãzi (n.r. - ieri),
16 aprilie 2014. Pandurii Tg. Jiu îi
mulþumeºte lui Bud pentru aportul din
perioada cât a reprezentat culorile clubului
ºi îi ureazã succes pe viitor”, a anunþat site-
ul clubului gorjean. Cristi Bud a semnat un
contract cu Pandurii Tg. Jiu în ianuarie,
pânã la finalul sezonului, cu opþiune pentru
încã doi ani. Tot ieri, oficialii clubului
Pandurii Tg. Jiu au mai reziliat pe cale ami-
abilã ºi contractul cu mijlocaºul Paulo
Dinarte Gouveia Pestana.

BORUSSIA DORTMUND, ÎN
FINALA CUPEI GERMANIEI

Borussia Dortmund s-a calificat în finala
Cupei Germaniei, dupã ce a învins marþi
searã, cu scorul de 2-0 (Mkhitarian 12, R.
Lewandowski 43), echipa VfL Wolfsburg, în
semifinalele competiþiei. În cealaltã semifi-
nalã, programatã asearã, s-au întâlnit
Bayern München ºi FC Kaiserslautern (D2).
Finala va avea loc în data de 17 mai, la
Berlin.


