
La finalul săptămânii trecute, la
Pitești, au avut loc Campionatele
Balcanice de atletism pentru seniori,
competiție la care a fost prezentă și o
importantă delegație tricoloră, din care au
făcut parte și cinci sportivi de la CS Farul
Contanța. Atleții tomitani au avut o
comportare foarte bună, reușind să urce
de cinci ori pe podium. Cea mai bună
sprinteră din România în ultimii ani,
Andreea Ogrăzeanu, și-a confirmat
statutul de favorită în proba regină de 100
m, impunându-se fără probleme. În plus,
sportiva pregătită de Cristina Manea a
făcut parte și din ștafeta României clasată
pe locul secund în proba de 4x100 m.
Surprinzător, Ogrăzeanu nu a reușit să
cucerească vreo medalie în proba de 200
m, sosind doar pe locul 4. „Rezultatele
sunt bune, dar ne așteptam ca
Ogrăzeanu să urce măcar pe podium la
200 de metri. Probabil că a intervenit o
ușoară accidentare”, a spus Dumitru Mihăilescu,
director adjunct al CS Farul. Gruparea de pe litoral
a mai cucerit un titlu balcanic, prin Cristina Bujin
(antrenor Bogdan Tudor), în proba feminină de
triplusalt, în care o altă constănțeancă, Cristina
Sandu (antrenor Lucian Sfia), a obținut medalia de
bronz. „A fost un concurs bun, mai ales că am reușit
să trec de bariera de 14 metri. Mă bucur că am
câștigat, mai ales că a fost ultimul concurs înaintea
Campionatelor Europene”, a declarat Cristina Bujin.
Seria medaliilor a fost completată de Mihaela
Bobocea (antrenor Valentin Anghel), care a încheiat
pe poziția a doua în cursa de 1.500 de metri. Un
rezultat bun a obținut și Cornel Bănănău (antrenor
Marian Ciser), clasat pe locul 5 la 100 mg.
Delegația României a mai cucerit șapte medalii de
aur prin Bianca Răzor - la 400 m, Nicoleta
Anghelescu - la suliţă, Marian Oprea - la săritura în
lungime, Angela Moroşanu - la 400 mg, Mirela

Lavric - la 800 m, Nicolae Soare - la 5.000m, ștafeta
4x100 m masculin, patru medalii de argint, prin
Adelina Pastor - la 400 m, Marian Cîmpeanu - la
100 m, Sanda Belgyan - la 400 mg, Mihaela Nunu -
la 800 m, Mihai Donişan - la săritura în înălţime și
una de bronz, prin Cristina Casandra - la 3.000 m. 

Pentru Andreea Ogrăzeanu și Cristina Bujin,
concursul de la Pitești a reprezentat ultima
verificare oficială înaintea participării la
Campionatele Europene, programate în perioada
12-17 august, la Zurich (Elveția). Cele două au
intrat ieri într-un cantonament de două săptămâni la
Brașov, urmând ca apoi să facă deplasarea în
Elveția împreună cu delegația României. „Obiectivul
meu este să intru în finală, iar apoi să ocup un loc
cât mai bun”, a mărturisit Cristina Bujin.
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LA GALA DE BOX DESFĂȘURATĂ SÂMBĂTĂ SEARĂ

Succes de public la Mamaia
Boxing 2014
Sâmbătă seară, pe un ring instalat în

piaţeta Perla din staţiunea Mamaia, s-a
desfășurat evenimentul pugilistic

Mamaia Boxing 2014, organizat de Asociaţia
Judeţeană de Box Constanţa, în colaborare cu
Primăria Constanţa, Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Constanța şi Clubul Sportiv Farul
Constanța. Gala, desfășurată în aer liber, s-a
bucurat de o asistență numeroasă, care a aplaudat
generos cele mai spectaculoase meciuri din
program.

„Ne dorim să putem repeta pe viitor astfel de
gale, în care să boxeze pugiliști de valoare și care
să atragă cât mai mulți spectatori. Mă bucur că am
avut un public numeros, chiar ne-a întrecut
așteptările și ne determină să mai organizăm astfel
de gale. S-a văzut că am încercat să ieșim puțin
din tiparul galelor din anii trecuți, să facem un
show dintr-o astfel de gală, pe care am
îmbunătățit-o cu momente muzicale sau cu fetele
care au prezentat rundele și ne-au ajutat la
festivitățile de premiere. Mulțumim autorităților
locale, Primăriei din Constanța, pentru contribuția
la promovarea și dezvoltarea boxului constănțean”,
a declarat Mihai Constantin, antrenor la CS Farul
și director executiv al Asociației Județene de Box

Constanța.
n SPERANȚE PENTRU VIITOR n Vorbind

strict sportiv, principalul scop al galei de sâmbătă a
fost verificarea nivelului de pregătire al celor doi
seniori de la Farul care vor participa săptămâna
viitoare la Campionatele Naționale. „Pentru Enver
Amiş și Florentin Niculescu a fost ultima verificare
înaintea plecării la Piatra Neamț. Ambii se află în
formă foarte bună și au demonstrat asta în fața
unor adversari care i-au solicitat”, a precizat
antrenorul constănțean, care este optimist în
privința viitorului boxului dobrogean. „A fost o gală
foarte reușită, care ne dă speranțe că pe viitor vom
avea din ce în ce mai mulți practicanți ai acestui
frumos sport, care nu degeaba este numit „nobila
artă”. Odată cu creșterea numărului de copii care
vor veni la sală, poate că va crește și numărul
sportivilor valoroși, care să obțină performanțe
internaționale și să promoveze boxul constănțean
peste hotare”, a încheiat Mihai Constantin,
antrenorul care l-a crescut pe cel mai în vogă
boxer român al momentului, vicecampionul
mondial de tineret Arsen Mustafa.
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Antrenorul Mihai Constantin este mulțumit de forma arătată în prezent de Enver Amiş

RCJ Farul a mai transferat un samoan

Cristina Bujin a câștigat ultimul concurs înaintea
Campionatelor Europene

Speranțele României
au pierdut și în fața

Bulgariei la
Balcaniada de volei

Astăzi, la Ankara, se va
încheia Campionatul Balcanic
de volei masculin rezervat
speranţelor (jucători născuţi în
1999 şi mai tineri), la care
participă şase echipe.
Naţionala României, antrenată
de Mircea Dudaș și Radu

Began, este încă în grafic,
deși a înregistrat ieri a doua
înfrângere, 2:3 cu Bulgaria,
după 12:15 în setul decisiv! „A
fost un meci foarte echilibrat,
cu seturi lungi, în care bulgarii
s-au dovedit mai atenți pe
finalurile de set. În ultimul s-a
mers cap la cap până la
punctul 10, după care ei s-au
desprins”, a declarat Serhan
Cadâr, directorul executiv al
Club Volei Municipal Tomis
Constanța, care este
conducătorul delegației
României ce a făcut
deplasarea în capitala Turciei.
Ambii jucători de la CVM

Tomis Constanța prezenți la
Ankara au evoluat în această
partidă: Ovidiu Darlaczi a fost
titular, iar Levin Izet a intrat pe
teren din postura de rezervă.
România va întâlni astăzi
Bosnia & Herțegovina, în
ultimul său meci la această

Balcaniadă.
n NAȚIONALA DE

CADETE, PENULTIMA LA
KAzANLÎK n Duminică s-a
încheiat și Balcaniada
rezervată cadetelor (jucătoare
născute în 1997 şi mai tinere),
care a avut loc la Kazanlîk
(Bulgaria) și a fost câștigată
de Turcia, formație care a
obținut patru victorii din tot
atâtea posibile. Naționala
României s-a clasat pe locul 4,
penultimul, după ce în ultima
zi a învins Grecia, cu 3:0.
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Cristian Diaconescu, cel mai tânăr jucător la
Cupa AR XV la mini-rugby

Rugby Club Județean Farul Constanța continuă
să fie cea mai activă formație pe piața transferurilor,
reușind să aducă la țărmul mării încă un jucător
care să o ajute să-și îndeplinească obiectivul din
acest sezon, disputarea cel puțin a finalei
campionatului. Ultimul sosit în tabăra fostei
campioane a României este Daniel Crichton, un
neo-zeelandez în vârstă de 29 de ani, dar cu
cetățenie samoană, el jucând în trecut pentru
reprezentativa micuțului stat din Pacific. Are 1,94 m
și 110 kg, evoluează în linia a 2-a și vine într-un
moment în care RCJ Farul avea nevoie de un
jucător cu experiență în plus pe această poziție, mai
ales după accidentarea lui Cristian Petre. Crichton
este al treilea jucător transferat de constănțeni în
această vară, după australianul Sam Gerry-Burgess
(aripă-centru) și georgianul Alexandre Tuchashvili
(aripă). Această campanie de achiziții a fost cauzată
și de numeroasele probleme de efectiv cu care se
confruntă antrenorii Neil Kelly și Cristian Petre,
constănțenii suferind în special în meciul de la Baia
Mare. Astfel, Vlad Bădălicescu și Petru Tamba
(ambii linia 1), David Faamita și Ionel Cazan (ambii
centri), Cristi Petre (linia a 2-a), Eseria Vueti (nr. 8)
și Ravulo Malakai (flanker), toți titulari, au lipsit în

ultimul meci din cauza accidentărilor.
„Este bine că am putut aduce trei jucători de

valoare, care, cu siguranță, vor crește forța echipei.
Deja primii doi care au sosit, Burgess și Tuchashvili,
au arătat că au destule calități, dar este greu să se
integreze perfect după unul-două jocuri. Crichton
vine dintr-o țară unde rugby-ul înseamnă foarte
mult, pentru că Samoa reprezintă un nume
important în rugby-ul internațional (n.r. - locul 9 în
lume, România fiind pe 16). A jucat și în echipa
națională, iar acest lucru nu este puțin pentru un
jucător din Samoa. Per total, acum este o
concurență și mai mare, iar cel mai în formă va
juca”, a precizat antrenorul secund și jucător al RCJ
Farul, Cristian Petre.

Pentru meciul cu Steaua, programat sâmbătă,
de la ora 10.00, pe stadionul “Mihail Naca” din
Constanța, în primul 15 al Farului vor reveni Ravulo
Malakai și Eseria Vueti, care au absentat în partida
de la Baia Mare. În schimb, Petru Tamba, Vlad
Bădăliescu și David Faamita se confruntă în
continuare cu probleme medicale.

Sorin TEODOREANU
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Tenis de câmp / Nations Challenge B12

Tenismanul Sebastian Gima
merge la turneul final

PRIMUL SCANDAL AL
SEzONULUI ÎN LIGA 1

Aseară, în ultimele două partide din
prima etapă a sezonului 2014-2015 din Liga
1 la fotbal, FC Viitorul a remizat la Iași, iar
Dinamo a trecut fără probleme de Oțelul. La
Iași, atacantului echipei FC Viitorul, Vlad
Rusu, i s-a făcut rău la pauză şi a avut
nevoie de intervenţia medicilor de pe
ambulanţă. Vlad Rusu a fost înlocuit înainte
de începerea reprizei secunde.

Rezultatele primei etape - vineri:
Concordia Chiajna - Astra Giurgiu 0-2 (Fatai
11, Budescu 13), CS U. Craiova - Pandurii
Tg. Jiu 1-1 (Curelea 87 / Shalay 73);
sâmbătă: ASA Tg. Mureş - U. Cluj 0-0, Rapid
Bucureşti - Steaua Bucureşti 1-3 (Pancu 23 /
Keșeru 28, Adi Popa 66, Chipciu 72);
duminică: FC Botoşani - Gaz Metan Mediaş
0-3 (Todea 2, Tahar 55-pen., Figliomeni 88),
CFR Cluj - Ceahlăul Piatra Neamţ 4-0 (Tade
33, 42, Fl. Costea 52, Negruț 57), FC Braşov
- Petrolul Ploieşti 0-1 (Teixeira 38); luni:
CSMS Iaşi - FC Viitorul 0-0, Dinamo
Bucureşti - Oţelul Galaţi 4-0 (Elton 23,
Bilinski 28-pen., 47, 67). Liga Profesionistă
de Fotbal (LPF) a solicitat, ieri, Federației
Române de Fotbal (FRF), clarificări privind
modul de aplicare al articolului 41 din
Regulamentul Disciplinar, în care sunt
menționate drept meciuri oficiale doar
etapele din campionat și Cupa României,
lipsind Supercupa României și nou înființata
Cupă a Ligii. FC Braşov a contestat dreptul
de joc al portarului echipei Petrolul, Peterson
Pecanha, în meciul de duminică. În aceeași
situație este și Astra Giurgiu, care l-a folosit
pe atacantul Denis Alibec în parida de la
Chiajna. În schimb, Steaua București nu l-a
utilizat pe mijlocașul Lucian Sânmărtean,
după ce secretarul general al FRF,
Gheorghe Chivorchian, l-ar fi avertizat pe
Valeriu Argăseală cu privire la riscul pierderii
meciului cu Rapid București la ”masa verde”.

Ieri, pe site-ul oficial, LPF a anunțat că
nou înființata Cupă a Ligii este o competiție
oficială prevazută de regulament și aprobată
de FRF, iar jocurile din această competiție
intră în calculul suspendării unui jucător
sancționat cu eliminare, la fel ca și partidele
din Cupa României, Supercupa României și
Campionatul Național Liga 1.

DELETIC S-A ÎNTORS LA
SĂGEATA

După ce a reușit să-l convingă pe
atacantul spaniol Emilio Guerra să revină la
echipă, Săgeata Năvodari a mai dat o
lovitură. Principala candidată la promovare
din Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal a mai întors
din drum un ”stranier”, mijlocașul sârb Milos
Deletic, unul dintre cei mai buni jucători a
grupării de pe litoral în returul sezonului
trecut. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani a
semnat un contract pe trei ani și se va
prezenta sub comanda antrenorului Cătălin
Anghel înaintea plecării în cantonamentul de
la Bușteni. În plus, clubul năvodărean
intenționează să demareze un proiect pentru
crearea unei academii de fotbal, după
modelul celei patronate de Gheorghe Hagi.
„Se vor pune bazele unei academii de fotbal
și pot spune că se vizează lucruri mari la
Năvodari. Astfel, în zona Taberei, se vor
construi patru sau cinci terenuri cu gazon
natural și unul sau două terenuri cu gazon
sintetic”, a dezvăluit managerul general al
grupării de pe litoral, Aurelian Băbuțan. Elevii
lui Cătălin Anghel vor disputa mâine, de la
ora 10.00, pe stadionul „Flacăra” din
Năvodari, un meci amical în compania
formației FC Farul Constanța.

WESLEY VA JUCA UN SEzON
LA CSMS IAŞI

Atacantul brazilian Wesley Lopes a
semnat, ieri, un contract valabil un sezon, cu
drept de prelungire pe încă unul, cu
gruparea CSMS Iaşi, informează site-ul
oficial al clubului moldovean. „Wesley Lopes
da Silva, brazilianul care a făcut istorie în
tricoul echipei FC Vaslui, devenind cel mai
bun marcator străin din Liga 1, cu 61 de
goluri marcate în 113 partide, a semnat un
contract valabil un an cu CSMS Iaşi, cu
posibilitatea de prelungire pe încă un sezon”,
se menţionează pe site-ul citat. În vârstă de
33 de ani, Wesley revine în Liga 1 după ce
în perioada 2009-2012 a evoluat la FC
Vaslui. De la plecarea din România, el a mai
jucat la Al Hilal (Arabia Saudită), iar de la
începutul anului 2014 - la formaţia
Millonarios (Columbia). În cariera sa,
atacantul brazilian a mai fost legitimat la
formaţiile Ponte Preta, Fortaleza, Penafiel,
Alaves, Vitoria Guimaraes, Grasshoppers
Zurich, Paços Ferreira şi Leixoes.

Nibali, al șaptelea rutier italian
învingător în Marea Buclă

Reprezentativa României de
tenis de câmp băieți sub 12 ani,
avându-l în postura de căpitan
nejucător pe constănțeanul Radu
Popescu și ca lider pe Sebastian
Gima, sportiv legitimat la LPS
„Nicolae Rotaru” Constanța, s-a
calificat la turneul final al Nations
Challenge, un minicampionat
european, care va avea loc în
perioada 7-10 august, în Alanya
(Turcia). Echipa tricoloră, care i-a
mai avut în componență pe Radu
Mihai Papoe și David Nicholas
Ionel, a câștigat clar Grupa B de
la turneul preliminar desfășurat
săptămâna trecută, la Centrul

Național de Tenis de la București,
obținând trei victorii: 2-1 cu
Marea Britanie, 3-0 cu Letonia și
3-0 cu Bosnia & Herțegovina.
Tenismanul constănțean a
contribuit decisiv, câștigând trei
meciuri la simplu, cu britanicul
Benjamin Heynold, scor 0-6, 6-4,
6-1, cu letonul Robert
Jaricevskis, scor 6-0, 6-0, și cu
bosniacul Leo Puljic, scor 6-0, 7-
5, și două la dublu, alături de
David Nicholas Ionel, împotriva
letonilor Robert Jaricevskis și
Daniel Linkuns-Morozovs, scor 6-
1, 6-7, 6-4, și alături de Papoe,
cu bosniacii Ajdin Muharemovic

și Drazen Petrovic, scor 6-1, 6-2.
Seria victoriilor a continuat în
meciurile eliminatorii, unde
tricolorii au învins reprezentativa
Franței cu 2-1. Sebastian Gima a
adus unul dintre punctele
României, după ce a trecut de
Lilian Marmousez, francezul
retrăgându-se la scorul de 6-3, 2-
1 în favoarea constănțeanului,
din cauza unei accidentări. De la
turneul de la București s-au mai
calificat Serbia, Ucraina și
Slovenia.
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Două titluri balcanice pentru
atleții de la CS Farul

Stadionul de rugby “Mihail
Naca” din Constanța a găzduit,
sâmbătă, etapa a 8-a a Cupei
AR XV la mini-rugby, competiție
la care au participat aproximativ
170 de copii cu vârste între 9 și
14 ani. S-a concurat la trei
categorii de vârstă - sub 10 ani,
sub 12 ani și sub 14 ani, la final
impunându-se formațiile AS
Victoria Cumpăna (la U10) și
AS Perla Murfatlar (la U12), iar
la U14 a fost programat un
meci de verificare între
selecționata Ovidiu & Mihail
Kogălniceanu și LPS
Constanța.

Startul etapei a fost dat
de... Cristian Diaconescu, care
la doar doi ani a devenit cel

mai tânăr jucător şi susţinător
al rugby-ului din judeţul
Constanţa. Cristi este băiatul
arbitrului internaţional Robert
Diaconescu, care se află și la
conducerea arbitrilor de rugby
din Constanța. La sfârşitul
competiţiei sportive, noua
“speranță” a rugby-ului de la
țărmul mării a fost premiată
pentru cel mai spectaculos...
placaj aplicat tatălui!

Iată și rezultatele
consemnate la cele trei
categorii de vârstă - U10: CS
Mihail Kogălniceanu - CS Perla
Murfatlar & CS Tomitanii
Constanța (selecționată) 15-15,
AS Victoria Cumpăna - CSO
Ovidiu 20-5, Murfatlar &

Tomitanii - Ovidiu 15-10,
Cumpăna - Mihail
Kogălniceanu 20-10, Cumpăna
- Murfatlar & Tomitanii 25-15,
Mihail Kogălniceanu - Ovidiu
15-10, Mihail Kogălniceanu -
CS Portul Constanţa 15-10,
Portul - Murfatlar & Tomitanii
15-20, Portul - Ovidiu 15-20,
Cumpăna - Portul 25-10; U12:
Mihail Kogălniceanu - Murfatlar
& Tomitanii 10-15, Cumpăna -
Ovidiu 15-15, Murfatlar &
Tomitanii - Ovidiu 25-15,
Cumpăna - Mihail
Kogălniceanu 20-25, Cumpăna
- Murfatlar & Tomitanii 15-20,
Mihail Kogălniceanu - Ovidiu
15-10, Mihail Kogălniceanu -
RC Marina Mangalia 15-15,

Mangalia - Murfatlar & Tomitanii
15-25, Mangalia - Ovidiu 10-15,
Cumpăna - Mangalia 15-15;
U14: Ovidiu & Mihail
Kogălniceanu - LPS Constanţa
10-15. Clasamentul după opt
etape - U10: 1. AS Victoria
Cumpăna, 2. CS Perla
Murfatlar & CS Tomitanii
Constanța, 3. CSO Ovidiu;
U12: 1. Murfatlar & Tomitanii, 2.
Cumpăna, 3. Mihail
Kogălniceanu; U14: 1. Ovidiu,
2. Mihail Kogălniceanu, 3.
Cumpăna. La finalul
competiţiei, copiii au primit
sucuri şi dulciuri.

Sorin TEODOREANU
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Vincenzo Nibali, ciclistul italian al
echipei Astana, câştigătorul Turului Franţei
în acest an, a declarat duminică seară, la
finalul ediției cu numărul 101 a Marii Bucle,
că acest triumf reprezintă cel mai frumos
moment din viaţa sa. „Este cel mai frumos
moment din viaţa mea. Nu mi-am imaginat
că poate exista atâta emoţie. Este ceva
unic să te afli pe podium, pe Champs-
Elysee. Este mult mai frumos decât mi-am
imaginat. În iarnă am decis că Turul Franţei
este obiectivul meu şi zi de zi m-am
pregătit pentru acest moment. Dedic
această victorie echipei şi familiei mele.
Abia mai pot să respir, este ceva fantastic”,
a spus Nibali. Clasat pe locul secund,
rutierul francez Jean-Christophe Peraud
(AG2R La Mondiale) a afirmat că înainte
de începerea Turului Franţei a avut un
sentiment bun. „Nimic nu este uşor în
ciclism. Trebuie să suferi pentru a ajunge
în vârf. Am avut un sentiment bun înainte
de începerea Turului Franţei”, a precizat
Peraud. Ocupantul locului al treilea în
clasamentul general, francezul Thibaut
Pinor (FDJ.fr), îşi doreşte să savureze
performanţa reuşită în Turul Franţei:
„Obiectivul a fost o clasare în Top 10, dar
picioarele m-au ajutat să ajung până pe
locul 3 şi să câştig tricoul alb (n.r. - tricou

acordat celui mai bun tânăr participant). Îmi
place să atac, îmi plac munţii şi iubesc
ciclismul. Vreau să savurez această
performanţă”.

În vârstă de 29 de ani, Nibali, se
alătură cicliştilor Jacques Anquetil, Felice
Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault şi
Alberto Contador, care au reuşit să câştige
toate cele trei mari tururi (Italia, Franţa,
Spania). Italianul s-a impus în Turul Spaniei
în 2010 şi în Turul Italiei în 2013. Vincenzo
Nibali, care a câştigat patru etape în acest
Tur al Franţei (Sheffield, La Planche des
Belles Filles, Chamrousse, Hautacam), a
devenit al şaptelea rutier italian care se
impune în Turul Franţei, după Ottavio
Bottecchia (1924, 1925), Gino Bartali
(1938, 1948), Fausto Coppi (1949, 1952),
Gastone Nencini (1960), Felice Gimondi
(1965) şi Marco Pantani (1998).

Pentru prima dată după 30 de ani,
Franţa a avut doi ciclişti pe podium, Peraud
(37 de ani) şi Pinot (24 de ani) fiind felicitați
de preşedintele țării, Francois Hollande.
„Preşedintele le urează felicitări cicliştilor
Jean-Christophe Peraud şi Thibaut Pinot.
Performanţa reuşită de cei doi era
aşteptată de 30 de ani de Franţa. Este o
mare mândrie pentru ciclismul francez”, se
arată într-un comunicat al Preşedinţiei. 

n ECHIPA ASTANA A CÂŞTIGAT
PESTE 500.000 DE EURO ÎN TURUL
FRANŢEI n Echipa kazahă Astana a
câştigat 539.330 de euro în Turul Franţei
2014, din care 450.000 de euro reprezintă
suma primită în urma victoriei italianului
Vincenzo Nibali. Cei mai puţini bani a
câştigat formaţia italiană Lampre, 9.830 de
euro, ceea ce înseamnă o medie de 1.092
de euro pentru fiecare ciclist înscris la
start. Clasamentul premiilor încasate de
echipele din Turul Franţei la ediţia din 2014
este următorul: 1. Astana 539.330 euro, 2.
AG2R La Mondiale 362.880 euro, 3. FDJ.fr
151.720 euro, 4. Movistar 117.050 euro, 5.
Cannondale 99.390 euro, 6. BMC 99.180
euro, 7. Tinkoff-Saxo 80.250 euro, 8.
Omega Pharma 77.930 euro, 9. Katusha
75.700 euro, 10. Belkin 67.200 euro, 11.
Europcar 63.410 euro, 12. Giant-Shimano
63.210 euro, 13. Lotto 35.060 euro, 14.
Trek 32.020 euro, 15. NetApp 31.480 euro,
16. IAM 26.610 euro, 17. Garmin 25.360
euro, 18. Sky 24.240 euro, 19. Bretagne-
Seche 20.600 euro, 20. Cofidis 18.540
euro, 21. Orica 15.610 euro, 22. Lampre
9.830 euro.

Adrian LUNGU
adrian.lungu@telegrafonline.ro

Ovidiu Darlaczi este căpitanul naționalei României și cel
mai eficient jucător al echipei prezente la Ankara

HALEP SE MENŢINE PE
LOCUL 3 WTA

Jucătoarea de tenis Simona Halep se
menţine pe locul 3, cu 6.785 de puncte, în
clasamentul WTA dat publicităţii luni, în
timp ce Raluca Olaru, finalistă la dublu la
Baku, a urcat 14 poziţii în ierarhia
destinată perechilor. Halep este devansată
în clasamentul de simplu de americanca
Serena Williams (9.231p) şi de
chinezoaica Na Li (6.960p). Olaru, finalistă
alături de israelianca Shahar Peer la
turneul de la Baku, a urcat în clasamentul
de dublu de pe locul 88 pe 74, cu 1.090
puncte. Clasamentul WTA de simplu,
primele 200 de poziţii, le mai include pe
româncele Sorana Cîrstea - în cădere de
pe 29 pe 35 (1.351p), Monica Niculescu -
urcare de pe locul 58 pe 57 (935p), Irina-
Camelia Begu - menţinere pe 64 (888p),
Alexandra Dulgheru - urcare de pe 96 pe
94 (637p), Cristina-Andreea Mitu - urcare
de pe 194 pe 164 (363p) şi Alexandra
Cadanţu - coborâre de pe 131 pe 173
(340p). În ierarhia de dublu, cea mai bine
clasată sportivă din România este
Niculescu, care se menţine pe locul 42, cu
1.850p. În Top 100 se mai află Begu, care
a urcat de pe locul 70 pe 68 (1.204p), şi
Raluca Olaru - urcare de pe 88 pe 74
(1.090p). Simona Halep ar putea începe
din postura de favorită nr. 2 turneul US
Open, în cazul în care Na Li, aflată în
prezent pe locul secund WTA, nu va
ajunge până în sferturile de finală la
Openul Canadei.

TECĂU A RĂMAS PE LOCUL
30 ÎN CLASAMENTUL ATP
LA DUBLU

Tenismanul Horia Tecău se menţine pe
locul 30, cu 2.790 de puncte, iar Florin
Mergea a coborât două locuri, cu 2.406p,
în clasamentul ATP la dublu dat publicităţii
ieri. La simplu, Victor Hănescu a coborât
19 locuri şi se află pe poziţia 148, cu 392p.
Adrian Ungur se află pe locul 158, în
urcare cu o poziţie, cu 350p, în timp ce
Marius Copil a coborât 16 locuri, până pe
178, cu 297p. Primii trei jucători din
clasamentul ATP de simplu sunt Novak
Djokovic (Serbia, 13.130p), Rafael Nadal
(Spania, 12.670p) și Roger Federer
(Elveţia, 6.070p).

PODIUM PENTRU PILOTUL
ROBERT VIȘOIU ÎN GP3
SERIES

Pilotul român Robert Vișoiu (Arden
International) a ocupat locul al treilea în
prima cursă de la Budapesta, disputată
sâmbătă pe circuitul Hungaroring și
contând pentru competiția de automobilism
GP3 Series, în timp ce duminică s-a clasat
pe locul al cincilea. În vârstă de 18 ani,
Vișoiu a revenit pe circuitul maghiar după
ce anul trecut ieșise învingător și a
încheiat calificările de sâmbătă dimineață
cu al patrulea rezultat. Cursa de sâmbătă i-
a revenit neozeelandezului Richie
Stanaway (Status Grand Prix), iar duminică
s-a impus elvețianul Patrick Niederhauser
(Arden International). În clasamentul
general, după cinci etape, românul are 22
de puncte și ocupă locul 12. Alex Lynn
este lider, cu 134 de puncte, urmat de
Stanaway, cu 103p. Următoarea etapă din
GP3 Series se va desfășura la Spa-
Francorchamps (Belgia), în weekend-ul 23-
24 august.

JUNIORII ROMÂNI, DOUĂ
CLASĂRI PE PODIUM LA
CUPA EUROPEANĂ DE
JUDO

Sportivii români au obținut două clasări
pe locul 3 la Cupa Europeană de judo
pentru juniori de la Praga, desfășurată în
weekend, prin Alexandra Pop și Denisa
Ungureanu, ambele la categoria 48 kg.
Oana Nicolaescu (52 kg) a fost și ea
aproape de bronz, dar a pierdut meciul
decisiv și a terminat pe locul 5, în timp ce
Marcel Cercea (66 kg) s-a clasat pe locul
9. La turneu au participat 356 de judoka
din 36 de țări, 236 la masculin și 120 la
feminin.


