
Cel mai bun handbalist român din
2013, Alexandru Șimicu, a ales o
nouă destinație în carieră: HSV

Hamburg. În vârstă de 25 de ani, interul

stânga a decis să părăsească formația
Handbal Club Municipal Constanța din cauza
problemelor financiare cu care se confruntă
multipla campioană a României, urmând să

evolueze în următorul sezon la câștigătoarea
Champions League din 2013. Pregătită din
această vară de Christian Gaudin, fostul
selecționer al României în dubla cu Suedia,
din preliminariile Campionatului Mondial din
2015, HSV Hamburg va evolua în acest an în
Cupa EHF direct în turul al treilea, după ce a
încheiat ultima ediție a campionatului doar pe
locul 4. Alex Șimicu are semnat un
precontract și cu echipa franceză Saint
Raphael (locul 6 în ultimul sezon), care va
intra în vigoare din vara anului 2015.

„Am decis să-i dăm drumul lui Șimicu
pentru că este șansa vieții lui. Mă bucur că
nu m-am înșelat în privința lui și după trei ani
la Constanța a făcut acest pas important. Din
discuția cu cei de la Hamburg s-a decis ca
Șimicu să renunțe la 45.000 euro, sumă pe
care ar fi trebuit să o primească de la HCM,
dar care să îi fie plătită de clubul german. În
plus, s-a vorbit și despre o invitație a celor de
la Hamburg pentru un cantonament al HCM-
ului de două săptămâni anul viitor, urmat apoi
de un turneu amical”, a declarat directorul
executiv al clubului constănțean, Nurhan Ali.

De la antrenamentele echipei
constănțene a lipsit și croatul Goran
Bogunovic, dar acesta a fost învoit de club.
„Bogunovic ne-a solicitat câteva zile pentru a-

și  rezolva unele probleme personale. Are un
contract cu HCM și dacă nu se întoarce poate
fi suspendat”, a mai afirmat oficialul
campioanei României.

HCM Constanța se confruntă cu mari
probleme financiare în această perioadă,
oficialii clubului de la țărmul mării anunțând că
echipa s-ar putea desființa dacă suma de patru
milioane lei alocată de Consiliul Județean
Constanța nu va fi deblocată de Curtea de
Conturi până la 20 august.

În altă ordine de idei, Federația Română
de Handbal a anunțat că meciurile din cadrul
Supercupei României, la masculin și feminin,
se vor desfășura la 26 august, la Brașov și vor
fi transmise în direct de Digi Sport. Campioana
României și deținătoarea Cupei României la
masculin în 2014, HCM Constanța, va întâlni,
de la ora 17.30, formația clasată pe locul
secund în cele două competiții amintite, Știința
Bacău. La feminin, de la ora 19.45, se vor
întâlni HCM Baia Mare și HCM Roman. De
asemenea, FR Handbal a precizat că HCM
Constanța poate fi susținută de maximum 221
de suporteri la această partidă, în timp ce
băcăuanilor le-au fost rezervate 217 bilete.
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Alexandru Șimicu a fost remarcat și de antrenorul Christian Gaudin, fostul selecționer al
României, actualul tehnician al echipei germane HSV Hamburg

RUGBy / SUPERLIGA NAȚIONALă CINCI FORMAțII NU AU
CUNOSCUT GUSTUL
VICTORIEI

În ultimul meci al etapei a treia din Liga
1 la fotbal, disputat luni seară, FC Brașov și
Oțelul Galați au încheiat la egalitate, scor
1-1, cele două formații bifând astfel primul
punct acumulat în actuala ediție a
campionatului. Alături de FC Brașov și
Oțelul Galați, alte patru echipe, FC Viitorul,
Pandurii Tg. Jiu, CS U. Craiova și CSMS
Iași, nu au cunoscut gustul victoriei după
primele trei etape. În condițiile în care la
finalul acestui campionat vor retrograda
șase formații, lupta pentru menținerea în
primul eșalon se anunță una deosebit de
interesantă.

Rezultatele etapei a 3-a - vineri: CS U.
Craiova - FC Viitorul 2-2 (Curelea 23, 32 /
Mitrea 20-pen., 79), Rapid Bucureşti - Gaz
Metan Mediaş 1-1 (Pancu 42 / Llullaku
90+4); sâmbătă: Pandurii Tg. Jiu -
Ceahlăul Piatra Neamţ 0-1 (Dumitraș 63),
Dinamo Bucureşti - ASA Tg. Mureş 1-1
(Balaur 45-autogol / G. Mureșan 9);
duminică: FC Botoşani - Astra Giurgiu 1-0
(Batin 86), CSMS Iaşi - Petrolul Ploieşti 1-5
(Wesley 24 / Teixeira 19, Mutu 50, Tamuz
55, 70, Albin 90+2), CFR Cluj - Steaua
Bucureşti 0-1 (Cr. Tănase 14); luni:
Concordia Chiajna - U. Cluj 0-2 (Nuno
Viveiros 64, R. Costin 86), FC Braşov -
Oţelul Galaţi 1-1 (M. Constantinescu 75  /
Al. Zaharia 10-pen.).

Clasament: 1. Petrolul 9p (golaveraj:
10-2), 2. Steaua 9p (7-2), 3. Dinamo 7p (8-
3), 4. Astra 6p (7-1), 5. ASA 5p (5-2), 6.
Gaz Metan 5p (4-1), 7. CFR 4p (4-1), 8. U.
Cluj 4p (4-3), 9. Rapid 4p (4-5), 10.
Concordia 3p (2-5), 11. FC Botoșani 3p (2-
7), 12. Ceahlăul 3p (2-8), 13. FC Viitorul 2p
(3-4), 14. Pandurii 2p (1-2), 15. CS U.
Craiova 2p (4-6), 16. CSMS Iași 2p (1-5),
17. Oțelul 1p (2-7), 18. FC Brașov 1p (1-7).

COLţESCU ARBITREAZĂ
AMICALUL DE TINERET
ROMâNIA - ITALIA

Arbitrul Sebastian Colţescu va conduce
la centru meciul amical pe care
reprezentativa de tineret a României îl va
disputa astăzi, de la ora 19.30 (în direct la
Sport.ro), pe stadionul Ilie Oană din
Ploieşti, în compania selecţionatei similare
a Italiei, informează frf.ro. Colțescu va fi
ajutat la cele două linii de asistenții Radu
Ghinguleac şi Mircea Orbuleţ. Arbitru de
rezervă va fi Iulian Călin. Selecţionerul
naţionalei Under 21 a României, Viorel
Moldovan, a spus că meciul amical cu Italia
este foarte important. „Italia este o echipă
foarte bine organizată din toate punctele de
vedere. Ei vin cu tot ce au mai bun și sunt
convins că vor face totul pentru a câştiga
acest joc. Am dosarul echipei Italiei, cu
jucători foarte buni care activează în
campionate străine. Au jucători capabili să
facă diferenţa, iar noi trebuie să fim
agresivi şi să nu le dăm spaţii de joc. Avem
probleme de lot, Brănescu are o hernie de
disc, Manea are o entorsă după meciul de
la Craiova, mai avem ceva probleme la
mijlocaşii din faţa apărării, dar în rest avem
la dispoziţie tot ce are mai bun de oferit
fotbalul românesc. Am convocat doar
jucători pe care îi voi folosi în perspectiva
viitoarelor preliminarii”, a declarat Viorel
Moldovan.

CINCI JUCĂTORI DE LA
ACADEMIA HAGI LA
NAţIONALA UNDER 18

Echipa naţională de fotbal Under 18 a
României va disputa două partide amicale
cu selecţionata similară a Macedoniei la
Centrul de Fotbal al Federaţiei Române de
Fotbal (FRF) de la Buftea, a anunțat, ieri,
site-ul oficial al FRF. Cele două partide de
verificare sunt programate vineri, de la ora
18.00, şi duminică, de la ora 10.00, intrarea
spectatorilor fiind liberă. Din lotul convocat
pentru aceste întâlniri fac parte și cinci
jucători de la Academia de Fotbal
”Gheorghe Hagi”: fundaşii Victor Rogoza,
Robert Hasnaş și Dan Panait, precum și
mijlocașii Alexandru Cicâldău și Alexandru
Stoica. Selecţionerul Andrei Spier, instalat
în funcţie la 16 iulie, va debuta, vineri, la
conducerea reprezentativei Under 18 a
României.

Tradiționala întâlnire de bowling dintre
echipa constănțeană Constructorul
Cleopatra și formația germană BSRK 1883
e.V. Brandenburg a avut loc, ieri, la Centrul
de Distracții Lake View din Constanța. O
întâlnire care se desfășoară neîntrerupt din
anul 1973 și care are loc în fiecare an,
alternativ, pe terenul fiecărei formații, duelul
dintre componenții celor două formații bifând
în acest an ediția cu numărul 41. Cel mai
vârstnic participant al întâlnirii din acest an a
fost Ștefan Tănăsescu (72 de ani), iar cel
mai tânăr, Eduard Tănase (19 ani). Meciul
din acest an a avut două sesiuni și a fost
câștigat de Constructorul Constanța cu
scorul general de 13.382 la 13.230. Cel mai
bun jucător a fost Andreas Gripp, cu un total
de 2.303 puncte. Din echipa Constructorului,
cel mai eficient s-a dovedit Ioan Ududec, cu
un total de 2.099 de puncte.

„Foarte multe echipe erau încurajate de stat pe
vremea Republicii Democrate Germane să aibă
relații de prietenie și această tradiție există de
atunci. Ne-am împrietenit ca sportivi și de trei
generații ne întâlnim în fiecare an. Câștigă sportul și
prietenia din toate aceste meciuri. Avem un nivel
destul de bun, iar unul dintre jucătorii clubului nostru
se află în această perioadă la Hong-Kong, la
Campionatul Mondial de juniori”, a precizat
președintele clubului constănțean, Ioan Ududec. În
rândul ambelor echipe s-au aflat jucători de toate

vârstele, foști sau actuali practicanți ai bowling-ului,
unii cu rezultate spectaculoase în acest sport, cum
este cazul germanului Andreas Gripp, medaliat la
Campionatul European în urmă cu câțiva ani. „Este
o plăcere să venim o dată la doi ani la Constanța.
Este o prietenie care datează de foarte mult timp.
Este plăcut să joci pe piste bune, așa cum am
întâlnit la Lake View”, a mărturisit Andreas Gripp.
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CSU NEPTUN ARE O
JUCĂTOARE ÎN PROBE
La antrenamentele echipei de handbal

feminin CSU Neptun Constanța participă de
la începutul acestei săptămâni și pivotul
bosniac Tamara Bokaric (24 ani, 1,74 m),
care a evoluat ultima oară la HCM Roman,
iar în această vară fusese anunțată la
Mureșul Tg. Mureș. În vârstă de 24 de ani,
Bokaric vine din postura de jucătoare liberă
de contract și ar putea semna un
angajament cu gruparea constănțeană în
perioada următoare. „Se pregătește cu noi
și vom vedea în perioada următoare, în
funcție și de ce decide antrenorul Ion
Crăciun, dacă va rămâne sau nu. Mai sunt
și alte aspecte de pus la punct. O așteptăm
și pe Andreea Antoce, o jucătoare cu
experiență în prima ligă”, a declarat
directorul executiv Eden Hairi. În privința
acestei jucătoare există, din păcate, unele
probleme legate de contractul cu Cetate
Deva. Chiar dacă jucătoarea a fost
declarată inițial liberă de contract de către
Comisia de Memorii, Comisia de Apel a
anulat această decizie, obligând jucătoarea
la plata sumei de 8.800 lei, reprezentând
avansul primit la semnarea contractului cu
Cetate Deva. În altă ordine de idei, formația
constănțeană nu și-a stabilit nici în această
săptămână vreun meci de pregătire. „Nu
putem disputa nicio partidă până nu vom
avea un lot care să ne permită acest lucru.
Avem nevoie de sponsori care să vină
alături de noi, să suțină aceste fete prin
orice mijloace se va putea. Momentan, mai
sunt în pregătire mai multe jucătoare de la
Clubul Sportiv Școlar Nr. 1 din Constanța,
dintre care sper să pot opri trei sau patru”, a
precizat antrenorul principal al echipei
constănțene, Ion Crăciun.

TIMIȘOARA GĂZDUIEȘTE
CAMPIONATUL BALCANIC
DE VOLEI PE PLAJĂ

Voleiul pe plajă se mută începând de
azi... la Timișoara, gazda întrecerilor din
cadrul Campionatului Balcanic de tineret și
de seniori, feminin și masculin. Astăzi și
mâine vor avea loc partidele din cadrul
Balcaniadei de tineret (Under 22), iar vineri,
sâmbătă și duminică sunt programate
meciurile din cadrul Balcaniadei de seniori.
La Balcaniadă vor participa formații din
Republica Moldova, Grecia, Bulgaria,
Serbia, Turcia și România.

La tineret, România va fi reprezentată la
feminin de trei echipe: Adriana Melniciuc -
Ioana Ordean (campioane naționale în
acest an la volei pe plajă la senioare,
junioare și cadete), Andreea Bârsășteanu -
Beatrice Galiț și de constănțencele Andreea
Maier și Andreea Vintilă, ambele sportive
fiind legitimate la Clubul Sportiv Școlar Nr.
1.  La masculin, pentru România vor juca
patru formații: Marius Roșu - Lucian
Bădiceanu, Adrian Matica - Robert Vîrlan,
Florian Kaburek - Mircea Roșu și Bogdan
Nan - Andrei Crișan.

La senioare, pentru România vor evolua
Adriana Melniciuc și Ioana Ordean, precum
și campioanele de anul trecut din întrecerea
senioarelor, Andreea Smultea și Sorina Buz.
La seniori, țara noastră va fi reprezentată
de campionii și vicecampionii din acest an:
Andrei Laza (CVM Tomis Constanța) -
Marius Mascovits (CSM Arad) și Adrian
Holhoș - Moisa Abrudan (CSM Arad).

ÎNCEPE BALCANIADA DE
VOLEI REZERVATĂ
JUNIORILOR

Astăzi, la Vinica (Macedonia), sunt
programate primele partide din cadrul
Campionatul Balcanic de volei rezervat
juniorilor (jucători născuţi în 1995 şi mai
tineri). Reprezentativa României va întâlni
azi, de la ora 16.30, în primul meci din
Grupa B, echipa Turciei. Din lotul deplasat
în Macedonia de antrenorii George Grigorie
și Daniel Săvoiu fac parte și cinci jucători de
la Club Volei Municipal Tomis Constanța:
coordonatorul Alexandru Muscină,
universalul Mihai Tarța, centrul Robert
Vologa și extremele Marius Iftime și Adrian
Aciobăniţei, ultimul fiind și căpitanul echipei
naționale. Pentru formația noastră,
Balcaniada din Macedonia reprezintă ultima
verificare oficială înaintea participării la
turneul final al Campionatului European de
volei Under 20 din Cehia și Slovacia, care
va începe la 29 august.

HANDBAL MASCULIN / DE LA CAMPIOANA ROMâNIEI, HCM CONSTANȚA, ÎN BUNDESLIGA

ATLETISM / CE DE SENIORI

Halep, vedetă la Cincinnati
TENIS DE CâMP / CIRCUITUL WTA

Ieri, pe legendara arenă
„Letzigrund Stadium” din Zurich, au
debutat Campionatele Europene de
atletism rezervate senioarelor și
seniorilor, competiție la startul
căreia sunt prezente și trei sportive
de la CS Farul Constanța. Prima
dintre atletele constănțene a intrat
în luptă Andreea Ogrăzeanu, care a
concurat ieri în calificările probei de
100 de metri. Sportiva pregătită de
Cristina Manea nu se numără
printre favoritele probei-regină a
sprintului, chiar dacă în acest an a
stabilit cea mai bună performanță
din cariera sa pe această distanță,

11,31 secunde. Chiar și așa,
constănțeanca a avut o evoluție
bună, reușind să obțină calificarea
în faza următoare a întrecerii. După
un start mai puțin reușit, în care a
avut cea mai slabă reacție dintre
toate competitoarele, Ogrăzeanu a
recuperat spectaculos și a încheiat
pe locul al treilea în prima serie de
calificări, cu timpul de 11,45
secunde. Astfel, sportiva în vârstă
de 24 de ani, campioană europeană
de tineret în urmă cu trei ani, va
lupta în această după-amiază
pentru un loc în ultimul act al
competiției, dar șansele sale la un

loc în finala programată în această
seară sunt destul de mici, timpul ei
fiind doar al 19-lea din serii.
Ogrăzeanu va participa și în proba
de 200 de metri, prima rundă a
calificărilor fiind programată mâine
dimineață.

Tot în această după-amiaza, vor
intra în concurs și celelalte sportive
constănțene prezente la Zurich,
Cristina Bujin și Cristina Sandu,
ambele urmând să evolueze în
calificări probei de triplusalt.
Revenită în prim-plan, după o
perioadă mai puțin fastă, în care s-a
confruntat cu numeroase

accidentări, Cristina Bujin, atletă
pregătită de Bogdan Tudor, speră
să prindă un loc în finală, mai ales
că cea mai bună performanță a sa
în acest sezon, 14,11 metri, stabilită
în urmă cu două săptămâni, se
apropie de baremul de calificare. În
schimb, Cristina Sandu, care este
antrenată de Lucian Sfia, nu are
șanse la o prezență în primele 12
sportive ale probei, ținând cont că
recordul ei personal în proba de
triplusalt este de doar 13,85 metri.

n MARIAN OPREA, ÎN
FINALĂ LA TRIPLUSALT n Tot
ieri, în proba de triplusalt, Marian

Oprea a obținut calificarea în finala
programată mâine. Marian Oprea a
sărit 16,57 m din prima încercare,
cu opt centimetri sub baremul de
calificare directă în finală,
următoarele două sărituri le-a ratat,
dar s-a calificat în finala de joi, în
care vor concura 12 sportivi, de pe
locul 9. În schimb, în calificări la
aruncarea greutăţii, Andrei Gag s-a
clasat pe locul 20, cu 19,18 m,
ratând calificarea în finala probei în
care vor evolua primii 12 clasaţi.
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Atleta Andreea Ogrăzeanu, în grafic la Zurich

Sportivii constănțeni și germani au disputat a 41-a
partidă amicală din istorie

Handbalistul Alex Șimicu va evolua
la HSV Hamburg

În cadrul unei conferințe de
presă susținută ieri, la sediul
clubului, președintele Rugby Club
Județean Farul Constanța,
Florian Constantin, a prezentat
noua conducere tehnică a fostei
campioane a României, precum
și noul obiectiv al echipei de la
țărmul mării. Astfel, pentru
ultimele jocuri din actualul sezon
al Superligii Naționale de rugby,
RCJ Farul va fi condusă de
Cristian Petre (antrenor principal,
responsabil cu înaintarea) și
Cătălin Nicolae (antrenor secund,
responsabil cu linia de trei-
sferturi), după ce colaborarea cu
englezul Neil Kelly a fost
întreruptă. Restul staff-ului
administrativ și medical a rămas
același.

„Rugby-ul la nivel juvenil în
județul Constanța a cunoscut
rezultate mult peste așteptări în
ultimii ani în urma implicării Consiliului Județean
Constanța, cucerindu-se titluri de campioni la mai
toate categoriile de vârstă. Echipa de seniori de la
RCJ Farul reprezintă idolii la care trebuie să
tânjească toți practicanții rugby-ului din județ. M-am
bucurat când a venit Neil Kelly, cu acea tenacitate
anglo-saxonă. A fost apoi o surpriză teribilă pentru
mine că acțiunea de manager sportiv nu era
materializată prin nimic. Nu exista un proiect de joc,
un program de pregătire. Mi-a fost rușine pentru ce
s-a întâmplat pe teren la ultimele meciuri și i-am
cerut explicații. Am luat apoi decizia de a întrerupe
colaborarea. Vreau să vă mai spun că Neil Kelly îmi
trimisese la un moment dat o scrisoare prin care
mă anunța că există întârzieri salariale de cinci zile.
Voi face o scrisoare către Federația Română de
rugby prin care voi arăta părțile bune și părțile rele
ale colaborării cu Neil Kelly”, a precizat președintele
clubului constănțean, Florian Constantin. Acesta a
menționat că s-a renunțat și la James Semple,
jucător care nu a arătat o atitudine profesionistă, iar
alți doi jucători vor fi avertizați. Obiectivul noii

conduceri tehnice va fi clasarea pe locul al treilea în
acest sezon, în condițiile în care șansele de a
disputa o semifinală pe teren propriu sunt practic
nule.

Deși se află în fața primei provocări ca antrenor
principal, Cristian Petre țintește semifinalele
campionatului. „Nu va fi o experiență ușoară. Am
ambiția de a ajunge în semifinale și dacă îi vom
aduce pe jucători la valoarea pe care o au
individual, putem realiza multe lucruri bune.
Atmosfera este normală, iar energia pe care eu și
Cătălin Nicolae o avem o putem transmite și
jucătorilor“ a declarat și Cristi Petre.

Constănțenii mai au de disputat două partide
din play-off-ul Superligii Naționale de rugby, cu
CSM București, în deplasare (sâmbătă, ora 10.00,
în direct la TVR 2) și cu CSM Baia Mare (23
august, ora 10.00, în direct la TVR 2), pe teren
propriu.
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Obiectiv nou la RCJ Farul

Antrenorul principal Cristi Petre, președintele Florian Constantin
și antrenorul secund Cătălin Nicolae speră să schimbe „fața”
echipei constănțene în ultima parte a sezonului

Constructorul și Brandenburg au
continuat tradiția la Lake View Center

Aflată în cantonament la Bușteni, Săgeata Năvodari
a disputat ieri, pe stadionul din Ghimbav, un nou meci
de verificare, întâlnind nou promovata în Liga a II-a FC
Voluntari. Echipa pregătită de Cătălin Anghel și-a
menținut invincibilitate în partidele amicale, impunându-
se cu scorul de 2-1. Adversarii au deschis scorul încă
din primul minut, dar năvodărenii au reușit să egaleze
până la pauză prin brazilianul Eloy. La reluare, C.
Ganea și-a adus echipa în avantaj, iar, câteva minute
mai târziu, Vezan a ratat o lovitură de pedeapsă.
Tehnicianul grupării de pe litoral a început partida în
următoarea formulă: Albuț - Cîrjă, Fl. Pătrașcu, Damian,
Bruno - Muzac, Bărbulescu - C. Ganea, Vezan, Eloy -

Guerra. În ultima jumătate de oră, antrenorul Cătălin
Anghel a trimis în teren și restul jucătorilor pe care-i are
în lot, cu excepția lui Vieru, Ursu și Nicoară, toți
accidentați. În meciul de ieri, a debutat pentru Săgeata
și ultima achiziție, atacantul sârb Alexander Srnic. „A
fost un meci bun și util, chiar dacă s-a desfășurat pe o
căldură insuportabilă”, a spus managerul general al
năvodărenilor, Aurelian Băbuțan. Următorul meci al
grupării de pe litoral este programat mâine, la Câmpina,
unde Săgeata va întâlni echipa gazdă Fortuna.
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Săgeata rămâne neînvinsă în amicale

Cap de serie nr. 2 la turneul de categorie Premier 5 de la
Cincinnati, dotat cu premii în valoare totală de 2,4 milioane de
dolari, tenismena constănțeană Simona Halep a fost primită ca
un star de organizatorii competiției și de spectatorii americani.
Sportiva în vârstă de 22 de ani, proaspăt ocupantă a poziției
secunde în clasamentul mondial, a fost invitată specială la una
dintre cele mai importante emisiuni realizate de site-ul oficial al
WTA, WTA All Acces Hour, unde a oferit autografe și a răspuns
la întrebările venite din partea fanilor. Foarte bine dispusă,
Halep a mărturisit că nu se gândește încă la primul loc WTA și
că prioritatea sa în acest moment este turneul de la Cincinnati.
„Sunt foarte fericită că am ajuns pe locul al doilea în
clasamentul mondial. Este o zi incredibilă pentru mine și mă
simt extraordinar, dar vreau să rămân concentrată asupra
turneului de la Cincinnati. Cu Serena Williams încă în activitate
este greu să mă gândesc la prima poziție, dar vreau să mă
bucur pentru ce am realizat și să încerc să-mi păstrez cât mai
mult locul secund în ierarhia WTA”, a spus constănțeanca,
dezvăluind și cine este modelul ei în tenis: „Idolul meu a fost
mereu Justine Henin, dar îmi place să văd meciurile în care
joacă Roger Federer”. Simona a adăugat că doreşte să strângă
relaţiile cu fanii, motiv pentru care după crearea paginii oficiale
de Facebook îşi va deschide şi un cont personal de Twitter:
„Este foarte frumos să vezi că oamenii te urmăresc tot timpul.
Am vrut să petrec ceva timp cu ei, pentru că e plăcut să vezi că
oamenii te iubesc, iar în curând vreau să îmi deschid un cont şi
pe Twitter. Pentru început vreau să mă bucur de Facebook”.

Calificată direct în turul secund, Halep a debutat la
Cincinnati în noaptea de marți spre miercuri, înfruntând-o pe
belgienca Kirsten Flipkens, locul 54 WTA, partida având loc pe
terenul central. Halep și Flipkens s-au mai întâlnit de trei ori,
constănțeanca impunându-se de fiecare dată: cu 6-4, 6-0, în
2010, în calificări, la Tokyo, cu 7-5, 6-4, în 2011, în semifinale,
la Fes şi cu 6-4, 6-2, , în 2013 în finală, la ‘s-Hertogenbosch.

Ieri, Halep a mai primit o veste bună, după ce slovaca Dominika
Cibulkova, locul 13 WTA şi cap de serie nr. 11, aflată pe partea
sa de tablou, a fost eliminată de rusoaica Anastasia
Pavliucenkova, locul 25 WTA, cu scorul de 6-3, 6-3.

n VICTORIE PENTRU TECĂU n Perechea formată din
tenismanul constănțean Horia Tecău și olandezul Jean-Julien
Rojer s-a calificat în turul al doilea al probei de dublu a
turneului de la Cincinnati, dotat cu premii în valoare totală
de3.080.000 de dolari, după ce a trecut, lini noapte, în primul
tur, de cuplul alcătuit din Max Mirnîi (Belarus) și Mihail Jujnîi
(Rusia), după un meci care a durat peste o oră şi jumătate.
Pentru un loc în turul al treilea, Tecău și Rojer vor întâlni dublul
spaniol format din Marcel Granollers și Marc Lopez, cap de
serie nr. 7. Pentru calificarea în turul al doilea, Tecău și Rojer
vor primi 90 de puncte ATP şi un premiu în valoare totală de
12.890 de dolari.

În competiția feminină de la Cincinnati, Sorana Cîrstea,
locul 80 WTA, a fost eliminată în primul tur de Ana Ivanovic
(Serbia, locul 11 WTA şi cap de serie nr. 9), cu scorul de 6-1,
7-5. Ivanovic a avut nevoie de 67 de minute pentru a-şi trece
în palmares a 43-a sa victorie în acest an, un record în 2014.
Cîrstea a cedat primul set în 28 de minute, a condus cu 4-1
în cel de-al doilea, dar a fost nevoită apoi să părăsească
terenul învinsă, primind pentru prezența la Cincinnati un
punct WTA şi 7.215 dolari. Și Monica Niculescu, a fost
eliminată în primul tur, dar în proba de dublu, unde a făcut
pereche cu Caroline Garcia (Franţa), cele două fiind învinse
de cuplul american Raquel Kops-Jones și Abigail Spears, cap
de serie nr. 7, cu scorul de 6-2, 6-1. Pentru participarea la
Cincinnati, Niculescu și Garcia vor primi un cec în valoare de
4.210 dolari şi un punct WTA.
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Ovidiu, punctaj maxim
în Liga Old-Boys

Constanța la fotbal
Rezultatele meciurilor din

etapa a 12-a a Ligii Old-Boys
Constanţa la fotbal, ediţia 2014:
IMN Meconst - Victoria Cumpăna
0-4, Olimpia Apă Canal - Ovidiu 0-
3, Poliţia - CSCT Team Agigea 7-2,
Portul - Tomis Reyna Construct 5-
0, FC Amicii - Ideal Cernavodă 1-3,
FC Constanţa - Liga Ofiţerilor 3-1,
SNC - Axiopolis Cernavodă 6-1,
CFR - Dinamo 7-6, FC Municipal -
Medgidia 4-0, Poarta Albă - Voinţa
6-1. Partida Săgeata Stejaru -
Perla Murfatlar a fost amânată. De
asemenea, s-au mai disputat și
două restanțe: CFR - Poliția 2-1
(etapa a 5-a) și Săgeata Stejaru -
Poarta Albă 7-5 (etapa a 11-a). De
menționat și faptul că jucătorul
Marian Popa, de la echipa SNC, a
primit două etape de suspendare.

Clasament: 1. Ovidiu 36p
(golaveraj: 74-19), 2. SNC 31p/11
jocuri (74-22), 3. FC Municipal
23p/11j (56-29), 4. FC Constanţa
21p/9j (36-23), 5. Tomis Reyna
Construct 21p/11j (44-43), 6. Portul
20p/10j (47-21), 7. Perla Murfatlar
19p/10j (46-22), 8. CFR 18p (36-
38), 9. Poliţia 17p/9j (34-21), 10.
Liga Ofiţerilor 16p/11j (29-30), 11.
Săgeata Stejaru 15p/8j (41-30), 12.

Victoria Cumpăna 15p/10j (21-37),
13. Poarta Albă 13p (42-72), 14.
Dinamo 12p/10j (32-42), 15. Ideal
Cernavodă 11p/11j (36-43), 16.
CSCT Team Agigea 11p/11j (27-
41), 17. Medgidia 10p/8j (19-25),
18. Axiopolis Cernavodă 10p/10j
(29-36), 19. IMN Meconst 4p/11j
(23-56), 20. FC Amicii 4p (31-77),
21. Voinţa 3p/8j (14-36), 22.
Olimpia Apă Canal 3p/11j (19-47).

Programul meciurilor din
etapa a 13-a: Medgidia - Săgeata
Stejaru, Dinamo - FC Municipal,
Tomis Reyna Construct - CFR,
CSCT Team Agigea - Portul,
Axiopolis Cernavodă - Poliţia,
Liga Ofiţerilor - SNC, Ovidiu - FC
Constanţa, Victoria Cumpăna -
Olimpia Apă Canal, Ideal
Cernavodă - IMN Meconst,
Voinţa - FC Amicii, Perla
Murfatlar - Poarta Albă. Ținând
cont de faptul că vineri este
Sfânta Maria, întâlnirile de la
sfârșitul acestei săptămâni vor
avea loc în zilele stabilite de
comun acord de reprezentanții
echipelor.
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