
Lotul național de volei juniori
al României, alcătuit din jucători
cu vârsta sub 20 de ani, se
pregătește de zece zile în
Complexul Olimpic „Sydney
2000” de la Izvorani, sub
comanda antrenorilor George
Grigorie și Daniel Săvoiu. Inițial,
lotul a cuprins 13 jucători, cărora
li s-au alăturat, începând de luni,
trei componenți de la naționala
de cadeți proaspătă campioană
balcanică (Adrian Aciobăniței,
Rareș Bălean și Tudor Magdaș),
plus Theodor Frîncu, care a fost
bolnav, dar a avut și examen de
admitere la facultate. Iată
componența lotului lărgit al
naţionalei de juniori:
coordonatori - Claudiu Dumitru
(CSM Bucureşti), Alexandru
Muscină (CVM Tomis
Constanța); universali - Theodor
Frîncu (CSŞ Buzău), Traian
Gemănariu (CSŞ Oţelu Roşu),
Mihai Tarța (CVM Tomis
Constanța); centri - Tudor
Magdaş (CSŞ Liceul „Alexandru
Papiu Ilarian” Dej), Eduard
Ocunschi (CVM Tomis
Constanța), Cătălin Stoenete
(Steaua București), Robert
Vologa (CVM Tomis Constanța);
extreme - Adrian Aciobăniţei
(CVM Tomis Constanța), Rareş
Bălean (CSŞ Zalău), Mihai
Criste (Steaua București),
Marius Iftime (CVM Tomis
Constanța), Bogdan Nan (CSŞ
Bega Timișoara), Andrei
Sărăcuțu (CSȘ Bacău); libero -
Paul Cămui (CVM Tomis
Constanța), Vlad Kantor (CSȘ
LAPI Dej).

După cum se vede, în lotul

lărgit au fost incluși toți cei șapte
titulari de la echipa Club Volei
Municipal Tomis, care și-a
adjudecat, în luna mai, titlul

național, după turneul final
găzduit de Constanța. Cu
excepția lui Ocunschi, menajat
pentru o ușoară entorsă la
gleznă, toți au jucat marți și
miercuri în cele două meciuri de
pregătire pe care echipa noastră
le-a susținut la Izvorani în
compania naționalei Braziliei
Under 21, aflată de trei
săptămâni într-un turneu de
pregătire prin mai multe țări din
Europa. După ce au întâlnit
Turcia și Polonia, sud-americanii
vor mai juca în România cel

puțin trei partide, joi, sâmbătă și
duminică, posibil și luni, când au
programată plecarea acasă. În
meciul disputat marți seară,

Brazilia a câștigat toate cele
patru seturi disputate, cu 26:24,
25:20, 25:20, 25:18.

România va participa, în
perioada 13-17 august, la
Balcaniada juniorilor, programată
în Macedonia, iar din 29 august
va juca la turneul final al
Campionatului European din
Cehia și Slovacia, unde echipa
noastră este în aceeași grupă cu
Turcia, Cehia, Slovenia, Belgia și
Polonia. 

Gabriel TURCU

După două săptămâni de vacanță, timp
în care s-a refăcut după turneele de la
Wimbledon, unde a ajuns în semifinale, și
București, unde a câștigat trofeul, Simona Halep
a revenit în țară, pregătindu-se pentru a participa
la seria de turnee de pe continentul nord-
american. Tenismena constănțeană a anunțat că

a scăpat de problemele cauzate de entorsa
suferită la glezna piciorului stâng și că speră să-
şi apere punctele cucerite anul trecut pentru a se
menţine în topul WTA. „La începutul lunii august
voi pleca în America, pentru turneul de la
Cincinnati, apoi la New Haven, apoi US Open.
Sunt refăcută complet, am început pregătirea şi
voi începe în curând antrenamentele de tenis.
Am puterea de muncă să încep sezonul
american, care nu este uşor, dar am încredere
că va fi bine şi acolo. Sunt jucătoare foarte
puternice în circuit, dar toate meciurile le iau în
serios, indiferent de adversară. Sunt aproape de
primul loc, dar totodată departe. Pot să spun că
este o presiune pentru că trebuie să apăr aceste
puncte, dar trebuie să joc meci de meci cu
gândul să ajung la Turneul Campioanelor. Nu
vreau să mă sperii de faptul că trebuie să apăr
aceste puncte, am încredere în mine. Sezonul
american este unul foarte dificil, dar cum am

făcut anul trecut rezultate foarte bune, cred că
pot face şi anul acesta. Voi încerca să-mi apăr
punctele şi să mă menţin cât mai sus în
clasamentul WTA”, a spus ocupanta locului 3 în
ierarhia tenisului feminin. Halep are de apărat
975 de puncte cucerite în sezonul trecut, după
ce a jucat sferturi la Cincinnati, s-a impus la New
Haven și ajuns în optimi la US Open, și ar putea
ajunge pe poziția secundă în ierarhia mondială.
Diferența dintre constănțeancă și chinezoaica Na
Li, aflată pe locul 2 WTA, este de doar 175 de
puncte, iar asiatica are de apărat 1.690 de
puncte în perioada următoare.

n SPONSORIZARE GENEROASĂ n
Sportiva în vârstă de 22 de ani a avut parte de o
premieră spectaculoasă în această pauză,
semnând un contract de sponsorizare în valoare
de jumătate de milion de euro cu o firmă din
România, care s-a angajat să construiască un
teren de tenis de câte ori deschide un nou

magazin. „Sunt destul de emoţionată, pentru că
este primul meu contract realizat în România, cu
o firmă românească. Mă bucur foarte mult pentru
acest parteneriat, mai ales că s-au gândit să
construiască un teren de tenis pentru fiecare
magazin deschis. Copii cu siguranţă vor fi atraşi
de teren şi vor fi încântaţi să practice acest
sport. Mă bucur că datorită acestui sport am
ajuns să fac un parteneriat în România. Sper să
dau şi eu ceva înapoi tenisului, pentru că am
primit foarte mult”, a mai spus Halep. Întrebată
dacă ştie cum îşi va investi banii câştigaţi din
tenis, constănțeanca a mărturisit că acest lucru
nu este o prioritate: „Mai am de jucat cel puţin
zece ani tenis şi nu îmi stă încă gândul la acest
lucru. După ce mă voi retrage, voi analiza ce voi
face”.

Ionuț COMAN
ionut.coman@telegrafonline.ro

Simona Halep, pregătită pentru circuitul nord-american
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Rugby Club Județean Farul
Constanța este decisă să
facă cel mai bun sezon din

ultimul deceniu, chiar dacă are de
înfruntat două adversare extrem de
puternice, RCM Timișoara și CSM
Baia Mare. Prima, pe care a și învins-
o la finele săptămânii trecute, scor 21-
15, este campioana ultimilor doi ani, în
timp ce elevii lui Eugen Apjock sunt
singurii neînvinși în actuala stagiune,
conducând, de altfel, și în clasamentul
sezonului regulat al Superligii
Naționale. Sâmbătă, de la ora 17.00
(în direct la rugbytv.ro), în etapa a 12-
a a campionatului, RCJ Farul va
încerca, chiar pe stadionul “Lascăr
Ghineț”, să întrerupă seria foarte bună
a maramureșenilor și să reintre cu
șanse reale în lupta pentru unul dintre
primele două locuri înaintea play-off-
ului. În acest sens, constănțenii l-au
transferat ieri și pe georgianul
Aleksandre Tuchashvili, care se

alătură astfel lui Sam Gerry-Burgess,
australianul care a fost adus la RCJ
Farul săptămâna trecută. Ca și
Burgess, Tuchashvili evoluează pe
postul de aripă și va aduce, cu
siguranță, un plus de viteză pe linia
de trei-sferturi a constănțenilor. Are 25
de ani (născut la 16 septembrie
1988), 1,87 m și 88 kg, iar în 2009 a
devenit vicecampion european cu
naționala țării sale (n.r. - Georgia a
pierdut finala chiar în fața României,
scor 20-27). Are drept de joc în
partida de sâmbătă, când RCJ Farul
speră să învingă pe terenul echipei
pregătite de Eugen Apjock. „Cred că
va fi cea mai bună aripă din România.
Este un jucător exploziv, de contact,
care la rugby în 7 a fost desemnat cel
mai bun georgian”, îl caracterizează
antrenorul secund și jucător al RCJ
Farul, Cristian Petre. Acesta este
optimist în privința partidei cu
băimărenii, mizând pe omogenitatea

echipei arătată în
ultima perioadă, pe
valoarea individuală
și pe maturitatea
demonstrată în jocul
cu Timișoara.
„Victoria cu
Timișoara ne-a dat
foarte multă
încredere. Echipa
este tot mai matură,
iar la Baia Mare
vom merge, cu
siguranță, să
câștigăm. Este
posibil acest lucru,
iar cu cei doi jucători
noi cred că putem surprinde, pentru
că sunt necunoscuți. Pot fi atuul
nostru. Avem nevoie de concurență
pe acest post pentru că nu îi aveam
decât pe Apostol și Neagu”, a declarat
recordmanul de selecții al primei
reprezentative, Cristian Petre.

Delegația constănțeană va pleca în
această seară cu autocarul spre Baia
Mare, iar mâine va efectua și
obișnuitul antrenament al căpitanului.
Din lot nu vor face parte, din păcate,
mai mulți jucători, Tamba, Bădălicescu
și Faamita fiind accidentați. Toți au

suferit diverse leziuni în ultimul joc, cel
cu RCM Timișoara, disputat sâmbătă,
pe teren propriu, și câștigat cu 21-15
de RCJ Farul.

Sorin TEODOREANU
sorin.teodoreanu@telegrafonline.ro

RUGBY      SUPERLIGA NAțIONALĂ

RCJ Farul a mai
transferat un jucător

Cristian Petre, antrenor secund și jucător la RCJ Farul, este mulțumit de noile achiziții

CVM Tomis are șapte jucători
la lotul național de juniori

Piloții români au potențial pentru a
obține performanțe internaționale

Puține certitudini în lotul Farului

Fotbal / UEFA Europa League, turul al doilea preliminar

Misiune dificilă pentru CFR în UEL
Manşa secundă a turului al

doilea preliminar din UEFA Europa
League programează în această
seară şi meciurile echipelor
Petrolul Ploieşti şi CFR Cluj. În
Albania, de la ora 20.00 (în direct
la Digi Sport 1), în confruntarea cu
Flamurtari, Petrolul porneşte la

adăpostul victoriei din tur, de la
Ploieşti, scor 2-0, în timp ce în
Serbia, de la ora 21.30 (în direct la
Look TV), CFR Cluj va avea o
misiune dificilă în disputa cu FK
Jagodina, după ce în tur, la Cluj-
Napoca, scorul a fost egal, 0-0.

Astra Giurgiu, deţinătoarea

Cupei României, va debuta în
UEFA Europa League în turul al
treilea preliminar, fază a
competiţiei în care va înfrunta
învingătoarea din duelul Slovan
Liberec (Cehia) - MFK Kosice
(Slovacia), în tur: 1-0.

Marţi seară s-a disputat primul

meci din manşa secundă a turului
al doilea preliminar din UEL: FK
Zeljeznicar (Bosnia & Herţegovina)
- METALURG SKOPJE
(Macedonia) 2-2 - în tur: 0-0.

Adrian LUNGU
adrian.lungu@telegrafonline.ro

Așa cum ne-a obișnuit în
ultimii ani, Maritimo Shopping
Center se implică activ în
organizarea de competiții
sportive, iar cele auto au devenit
deja o tradiție. La sfârșitul lunii
aprilie am avut „Motul Motorsport
Event 2014”, organizat de Clubul
Sportiv Seaside Roads,
eveniment care a inclus o etapă
din Campionatul Naţional de
karting, tradiţionalul concurs de
îndemânare pentru amatori, ajuns
la ediţia a treia, şi demonstraţii
oferite de cunoscuţi piloţi de
raliuri, de drift şi de viteză în
coastă. La finalul săptămânii
trecute, tot pe un circuit amenajat
în parcarea din fața centrului
comercial, s-a desfăşurat etapa a
doua a Campionatului European
de Drift „King of Europe”,
secţiunile Street Legal şi Queen
of Europe, competiție la care au
participat 26 de piloţi, iar
învingători la cele două secțiuni

au fost irlandeza Danielle Murphy
(Nissan Silvia S14), respectiv
bulgarul Pavlin Penev (BMW E
30 M3).

La final, Dragoş Chiţulescu,
PR management supervisor la 9
Agency, a fost mulțumit de cum
s-a desfășurat concursul de la
Constanța. „A fost un weekend
extraordinar de reuşit şi mă bucur
că am adus o astfel de etapă din
„King of Europe“, Street Legal şi
Queen of Europe, pentru prima
dată în România. Ştiam că
publicul constănţean este
receptiv la astfel de evenimente
şi mă bucur să văd că decizia de
a nu percepe taxă de intrare a
fost una corectă. Am avut un
public extrem de numeros, au
fost de două sau chiar de trei ori
mai mulți spectatori decât în 2012
şi mă bucur că au putut vedea un
concurs valoros, cu piloţi din
toată Europa. Pe viitor, mi-aş dori
să putem reveni aici, la Maritimo”,

a declarat principalul organizator
român al competiţiei. „Românii s-
au descurcat destul de bine în
weekend. Ramona Rusu a
terminat pe locul 2 la secțiunea
Queen of Europe, iar Răzvan
Frăţianu din Suceava, care este
și campionul național din 2011, a
fost aproape de o performanță
foarte bună la Street Legal. El s-a
blocat totuși în finala mică, dar l-a
învins campionul european din
2013, Alexander Yazov. A fost o
competiție foarte strânsă, iar
românii au demonstrat că sunt
piloți foarte buni, cu un potențial
ridicat pentru competiții
internaționale. Ne mai lipsesc
ajutorul sponsorilor, suportul
partenerilor media și participarea
la cât mai multe competiții pe
viitor”, a mai afirmat Dragoş
Chiţulescu.

Gabriel TURCU
gabriel.turcu@telegrafonline.ro

După schimbările efectuate în conducerea
administrativă și pe banca tehnică, FC Farul
Constanța încearcă să refacă din temelii și lotul
pentru următorul sezon al Ligii a II-a la fotbal.
Conducerea grupării de pe litoral a încercat să
aducă jucători valoroși fără să investească mult din
punct de vedere financiar, dar s-a lovit de o
problemă neașteptată. Conform oficialilor
constănțeni, mai mulți jucători plecați de la club sau
aflați pe „lista neagră” le-au comunicat posibilelor
achiziții să nu vină la Constanța, pentru că vor avea
probleme financiare. Din această cauză, fundașul
Scarlat a ales să părăsească echipa după doar
două antrenamente. „Nici nu ne-a spus de ce a
plecat, dar am aflat că unii jucători, care vor părăsi
echipa, l-au sfătuit să facă acest lucru. Probabil,
speră că astfel vor rămâne ei la Farul”, a explicat
președintele clubului, Auraș Brașoveanu.

Conducătorul grupării de pe litoral a dezvăluit că s-a
ajuns deja la o înțelegere cu V. Neagu, L. Marin,
Cârstoiu, M. Ion, R. Dumitru, Ad. Moroşanu şi
Boldea, dar niciun jucător nu a semnat încă vreun
contract cu gruparea de pe litoral. „Probabil că în
scurt timp vom oficializa transferul lor, dar o parte
dintre ei încă mai sunt în probe. În plus, așteptăm
să mai vină jucători în următoarea perioadă”, a
adăugat Brașoveanu. Pentru a-i vedea la lucru pe
toți componenții lotului, antrenorul Marian Pană a
programat ieri un meci-școală între două echipe
formate din elevii săi. „A fost un antrenament bun,
iar cei pe care-i vizăm pentru un transfer s-au
mișcat bine”, a declarat președintele grupării de pe
litoral.

Ionuț COMAN
ionut.coman@telegrafonline.ro

Naționala de juniori este formată pe scheletul campioanei Club
Volei Municipal Tomis Constanța

CSU NEPTUN ȘI-A RELUAT
PREGĂTIRILE

Echipa de handbal feminin CSU
Neptun Constanța și-a reluat, ieri,
pregătirile în vederea noului sezon
competițional, prima etapă fiind
programată la 31 august. Sub comanda
antrenorilor Ion Crăciun și Florin Cazan s-a
aflat un număr restrâns de jucătoare, dar
lotul urmează să fie completat în zilele
următoare cu mai multe handbaliste,
inclusiv unele cu o bogată experiență în
primul eșalon. De la prima ședință de
pregătire nu a lipsit nici primul transfer
realizat de conducerea clubului, brăileanca
Andreea Bărbos. În vârstă de 22 de ani,
extrema dreaptă va avea șansa să
evolueze mult mai mult la CSU Neptun,
concurența la HC Dunărea Brăila, echipă
calificată în Cupele Europene, fiind acerbă.

PREȘEDINTELE FR RUGBY
VA FI ALES LA 26 AUGUST

La sediul Federației Române de
Rugby a avut loc, ieri, Adunarea Generală
Extraordinară a forului național rugbystic,
din cele 72 de structuri sportive afiliate la
FR Rugby fiind prezente 59. Lucrările au
fost prezidate de vicepreședintele FR
Rugby, cu prerogative de președinte,
George Boroi, iar ca invitat, în sală s-a
aflat și fostul președinte al federației,
actualul președinte al Comitetului Olimpic
și Sportiv Român, Alin Petrache. Singurul
punct pe ordinea de zi a fost stabilirea
datei la care să se întrunească Adunarea
Generală pentru alegerea președintelui FR
Rugby, acest lucru urmând să aibă loc la
26 august.

ASTRA A TRANSFERAT DOI
JUCĂTORI GRECI

Portarul Giannis Arabatzis şi fundaşul
dreapta Vasileios Pliatsikas au semnat
contracte de joc cu gruparea Astra Giurgiu,
informează site-ul oficial al câştigătoarei
Cupei României - Timişoreana din sezonul
trecut. Giannis Arabatzis, în vârstă de 30 de
ani, a venit de la formaţia cipriotă Ermis
Araddipou. El a mai evoluat timp de 11 ani
la AEK Atena. În vârstă de 26 de ani,
Vasileios Pliatsikas a mai jucat la Chaidari,
AEK Atena, Schalke 04 Gelsenkirchen,
MSV Duisburg şi Metalurg Doneţk. De
asemenea, el are şi cinci prezenţe la echipa
naţională.

GERMANIA ARE PATRU
JUCĂTORI ÎN ECHIPA
IDEALĂ A CM

Patru jucători germani, Manuel Neuer,
Mats Hummels, Toni Kroos şi Thomas
Mueller, au fost incluşi în echipa ideală a
Cupei Mondiale din Brazilia, iar
selecţionerul Joachim Low a fost desemnat
cel mai bun tehnician de la competiţia din
Brazilia, informează site-ul oficial al FIFA.
Pe lângă cei patru germani, din echipa
ideală a Cupei Mondiale mai fac parte patru
brazilieni, doi argentinieni şi un columbian.
Echipa ideală a Cupei Mondiale este
următoarea: Manuel Neuer (Germania) -
David Luiz (Brazilia), Thiago Silva (Brazilia),
Mats Hummels (Germania), Marcelo
(Brazilia) - Angel Di Maria (Argentina),
James Rodriguez (Columbia), Toni Kroos
(Germania) - Lionel Messi (Argentina),
Thomas Muller (Germania), Neymar
(Brazilia). Selecţioner: Joachim Low
(Germania). Germania a câştigat pentru a
patra oară în istorie Cupa Mondială, după
ce a învins în finală, cu scorul de 1-0 după
prelungiri, reprezentativa Argentinei.

LOW RĂMÂNE
SELECŢIONERUL GERMANIEI
PÂNĂ LA EURO 2016

Selecţionerul Germaniei, Joachim Low,
a anunţat, ieri, că va rămâne în funcţie până
la EURO 2016, aşa cum prevede contractul.
„Nu m-am gândit nicio secundă să renunţ”,
a declarat Low într-un interviu publicat pe
site-ul federaţiei germane (DFB).
Selecţionerul Germaniei şi-a prelungit, în
octombrie, contractul până în 2016. Însă,
după titlul câştigat în Brazilia, Low a refuzat
să răspundă întrebărilor privind rămânerea
la conducerea Germaniei, alimentând
speculaţiile referitoare la o eventuală
plecare. „Mi-am ţinut promisiunea de
dinaintea Cupei Mondiale şi am spus că
vom analiza turneul cu mult calm. Aşa cum
facem de fiecare dată. Nu mi-am prelungit
contractul cu DFB până în 2016 pentru a-l
rezilia prematur”, a adăugat Low. În vârstă
de 54 de ani, Low a asigurat că se bucură
că va conduce echipa la Campionatul
European din 2016, un titlu care îi lipseşte
din palmares. „Nu-mi pot imagina ceva mai
frumos decât să continui să lucrez cu
această echipă, să o conduc la
Campionatul European, să dezvolt grupul şi
fiecare jucător. Sunt la fel de motivat ca în
fiecare zi. Am obţinut un succes uriaş în
Brazilia, dar avem şi alte obiective. Cupa
Mondială a fost apogeul, dar nu finalul”, a
menţionat Low, care conduce naţionala
Germaniei din iulie 2006.

ŞAHTIOR DONEŢK A
CÂŞTIGAT SUPERCUPA
UCRAINEI

Campioana Şahtior Doneţk, antrenată
de Mircea Lucescu, a câştigat Supercupa
Ucrainei, după ce a învins marţi seară, cu
scorul de 2-0 (Gladki 75, Marlos 90+3),
câştigătoarea Cupei Ucrainei, Dinamo Kiev.
Şahtior a câştigat pentru a şasea oară în
istorie Supercupa Ucrainei, după cele
cucerite în 2005, 2008, 2010, 2012, 2013 şi
2014. După meci, antrenorul Mircea
Lucescu a anunțat că formaţia sa va disputa
meciurile de pe teren propriu din noul sezon
la Lvov, oraş aflat la aproximativ 1.000 de
kilometri distanţă de Doneţk. „Vom juca
meciurile de pe teren propriu pe stadionul
din Lvov. Am fost primiţi bine aici. Ne vom
antrena şi vom sta la Kiev, iar meciurile vor
avea loc pe „Arena Lvov“. Aici va fi casa
noastră. Jucătorilor le place oraşul, iar
atmosfera este bună. Nu ştim încă dacă și
când vom reveni pe „Donbass Arena“ din
Doneţk”, a spus Mircea Lucescu.

Steaua continuă în Europa
Campioana en titre a României la fotbal,

Steaua Bucureşti, s-a impus și în manşa retur a
confruntării cu echipa norvegiană Stromsgodset
IF, din turul al doilea preliminar al Ligii
Campionilor. Aseară, pe Arena Naţională din
Bucureşti, Steaua a câștigat cu scorul de 2-0,
dublând astfel succesul din tur, scor 1-0.
Antrenorul Constantin Gâlcă a utilizat următorii
jucători: Arlauskis - Râpă, Szukala, Varela,
Latovlevici - L. Filip, Prepeliţă - Adi Popa (71
Grădinaru), Sânmărtean (60 N. Stanciu), Cr.
Tănase (cpt.) - Chipciu (87 Vâlceanu). Rezultat
final: STEAUA BUCUREŞTI - Stromsgodset IF 2-
0 (Râpă 72, N. Stanciu 84).

În turul al treilea preliminar al UEFA
Champions League, Steaua Bucureşti va înfrunta
formația FK Aktobe (Kazahstan), care a învins,
aseară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0
(Antonov 75, Zenkovich 82, Aimbetov 90+4),
echipa Dinamo Tbilisi (Georgia), după ce în tur s-
a impus cu 1-0. Steaua va juca în deplasare
prima manşă, la 29 sau 30 iulie, returul fiind
programat la 5 sau 6 august.

Celelalte rezultate înregistrate în partidele
disputate în manşa secundă a turului al doilea

preliminar al Ligii Campionilor la fotbal - marţi:
FK Sutjeska (Muntenegru) - FC ŞERIF
TIRASPOL (Moldova) 0-3, în tur 0-2; MACCABI
TEL-AVIV (Israel) - FC Santa Coloma (Andorra)
2-0, în tur 1-0; Levadia Tallinn (Estonia) -
SPARTA PRAGA (Cehia) 1-1, în tur 0-7;
Dudelange (Luxemburg) - LUDOGOREŢ
RAZGRAD (Bulgaria) 1-1, în tur 0-4; QARABAG
FK (Azerbaidjan) - Valletta FC (Malta) 4-0, în tur
1-0

The New Saints FC (Ţara Galilor) - SLOVAN
BRATISLAVA (Slovacia) 0-2, în tur 0-1;
Skenderbeu (Albania) - BATE BORISOV
(Belarus) 1-1, în tur 0-0; HB Torshavn (Insulele
Feroe) - PARTIZAN BELGRAD (Serbia) 1-3, în
tur 0-3; Zalgiris (Lituania) - DINAMO ZAGREB
(Croaţia) 0-2, în tur 0-2; DEBRECEN VSC
(Ungaria) - Cliftonville FC (Irlanda de Nord) 2-0,
în tur 0-0; CELTIC GLASGOW (Scoţia) - KR
Reykjavik (Islanda) 4-0, în tur 1-0; miercuri:
Ventspils (Letonia) - MALMO FF (Suedia) 0-1, în
tur 0-0; HJK HELSINKI (Finlanda) - Rabotnicki
Skopje (Macedonia) 2-1, în tur 0-0. Disputate
aseară, partidele Maribor (Slovenia) - Zrinjski
Mostar (Bosnia & Herţegovina), în tur 0-0 și Saint

Patrick’s FC (Irlanda) - Legia Varşovia (Polonia),
în tur 1-1 au luat sfârșit după închiderea ediției.

Adrian LUNGU
adrian.lungu@telegrafonline.ro


