
Două tenismene din România
au pătruns în semifinalele celei de-
a patra ediții a turneului feminin de
tenis Pro Circuit Mamaia Idu
Trophy Comvex 2014, competiție
organizată de Tenis Club Idu
Mamaia şi Federaţia Română de
Tenis, inclusă în Pro Circuit ITF şi
dotată cu premii în valoare totală
de 25.000 de dolari. Principala
favorită, Cristina Andreea Mitu, a
confirmat așteptările și s-a impus
clar în partida cu bulgăroaica
Viktoria Tomova, în timp ce

Gabriela Talabă a câștigat duelul
românesc al jucătoarelor venite din
calificări, în fața Simonei Ionescu,
și a bifat cea mai bună
performanță din cariera sa. Și
celelalte românce prezente în
sferturi au avut o comportare bună,
ratând calificarea în faza
următoarea, după partide încheiate
în trei seturi. Irina Maria Bâra a
cedat în fața favoritei nr. 4,
italianca Alberta Brianti, iar Daiana
Negreanu a fost învinsă de
cehoaica Tereza Martincova.

Rezultate înregistrate vineri:
Cristina Andreea Mitu (164 WTA) -

Viktoria Tomova (Bulgaria, 328
WTA) 7-6, 6-1, Gabriela Talabă
(853 WTA, venită din calificări) -
Simona Ionescu (1.081 WTA,
venită din calificări) 6-4, 1-6, 6-1,
Tereza Martincova (Cehia, 284
WTA) -  Daiana Negreanu (566
WTA) 3-6, 6-0, 6-1, Alberta Brianti
(Italia, 229 WTA) - Irina Maria Bâra
(449 WTA) 6-3, 3-6, 7-5. Sâmbătă,
de la ora 11.00, la baza sportivă
Tenis Club Idu situată pe malul
lacului Siutghiol din stațiunea
Mamaia, vor avea loc semifinalele,

după următorul program: Mitu -
Brianti și Talabă - Martincova.
Finala se va disputa duminică, de
la ora 16.00, urmând să fie
transmisă în direct de Neptun TV.

Vineri s-a disputat finala probei
de dublu, în care s-au întâlnit două
perechi din România. După un
meci spectaculos, Cristina Andreea
Mitu și Irina Maria Bâra s-au impus
în fața cuplului format din Georgia
Crăciun și Patricia Țig, cu scorul
de 6-4, 6-1.
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După un sezon cu multe sincope de
ambele părți, dar totuși cu un plus în
favoarea constănțenilor, echipele

Rugby Club Județean Farul Constanța și Steaua
București se vor afla față în față duminică, de la
ora 10.00 (în direct la TVR 2), pe stadionul “Mihail
Naca” din Constanța, într-o partidă decisivă
pentru calificarea în semifinalele Superligii
Naționale de rugby. Cele două formații s-au
întâlnit de de 15 ori în ultimele patru sezoane,
“militarii” reușind să câștige 12 dintre aceste
partide, alte trei revenind Farului. Chiar dacă, în
acest campionat, cele două formații și-au împărțit
succesele, RCJ Farul a arătat că este echipa mai
bună, fiind, de altfel, singura formație care a
învins atât campioana en titre, RCM Timișoara,
cât și liderul clasamentului, CSM Baia Mare.
Echipa probabilă de start a Farului: Tamba,
Turashvili, Bădălicescu, Agiacai, Crichton, Ravulo,
Van Neel, Vueti, Ranuku, Jantjies, Burgess,
Vlaicu, Faamita, Tuchashvili, Neagu.

„Suntem foarte concentrați pentru acest meci.
Băieții sunt motivați și este o șansă pentru noi
toți, pentru club, de a arăta valoarea pe care o
avem. Steaua s-a întărit mult în ultima perioadă,
dovadă că rezultatele sale au fost altele față de
prima parte a campionatului, dar avem datoria

față de suporteri de a câștiga și de a lupta apoi
pentru un loc în marea finală”, a declarat
antrenorul principal al RCJ Farul, Cristian Petre.
Acesta este neînvins de la preluarea echipei,
invincibilitate pe care ar dori să o păstreze până
la finalul sezonului. „Mai sunt trei partide până la
sfârșitul acestui campionat și totul este posibil.
Va fi foarte greu, dar noi vom face tot ceea ce
este posibil pentru a câștiga fiecare meci”, a mai
spus Cristi Petre. Unul dintre jucătorii-cheie în
confruntarea de duminică ar putea fi chiar fostul
stelist Florin Vlaicu, în prezent la RCJ Farul,
autorul celor mai multe puncte în Superliga
Națională. „Este cel mai important examen și
dacă nu reușim să îl trecem înseamnă că am
muncit degeaba în acest campionat. Ne-am
pregătit foarte bine în ultima perioadă pentru
acest meci, suntem optimiști și vrem să le oferim
o victorie suporterilor în ultimul meci pe teren
propriu”, a spus transformerul Farului. În cealaltă
partidă de baraj pentru calificarea în semifinale,
CSM București va juca sâmbătă, de la ora 10.00
(în direct la rugbytv.ro), pe teren propriu, cu
Dinamo București.
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ruGby / superliGa naționalĂ:      rcJ Farul constanța - steaua bucurești

rcJ Farul, la 80 de minute de o
nouă semifinală

“Marinarii” au prima șansă în fața steliștilor

debut dificil pentru csu neptun

Hcm începe campionatul la
călărași

două tenismene românce,
în semifinale la mamaia

Halep, singura româncã în turul al treilea la us open

un nou început pentru Fc Farul

Fotbal / liGa a ii-a, etapa 1:
sĂGeata nĂvodari - acs berceni

săgeata dă startul luptei
pentru promovare

Formația CSU Neptun
Constanța începe, duminică, o
nouă aventură în Liga Națională
de handbal feminin, urmând să
întâlnească în deplasare, de la
ora 17.00, formația CSM Cetate
Deva. Antrenorii Ion Crăciun și
Florin Cazan au, din nou, o
misiune dificilă în campionat. Ei
trebuie să formeze la Constanța
un lot competitiv, în condițiile în
care transferurile s-au lăsat foarte
mult așteptate. Și când s-au
reușit, au fost foarte puține și cu
jucătoare care la prima vedere nu
spun mare lucru în handbalul de
performanță. Plecările
principalelor “guri de foc”, Sheiko
și Tiron, dar și a portăriței
Dumanska se anunță aproape
imposibil de acoperit, astfel că și
speranțele în privința unor
rezultate măcar la fel de
frumoase sunt rezervate.
Antrenorul Ion Crăciun nu se află,

din păcate pentru el, la o primă
astfel de experiență, reușind, din
fericire pentru constănțeni, să
formeze mereu un grup care s-a
autodepășit.

„Ne bucurăm, în primul rând,
că existăm și vom încerca pe
parcurs să ne omogenizăm și să
scoatem tot ceea ce se poate mai
bun din fiecare jucătoare. Va fi
foarte greu, pentru că toate
celelalte echipe s-au întărit,
inclusiv Deva, chiar dacă în mare
parte și-a păstrat lotul de anul
trecut. Au o mai mare experiență,
sunt mult mai omogene și nu
întâmplător au ca obiectiv
calificarea în play-off. Vrem să ne
omogenizăm din mers, să
formăm un grup care să crească
încet, dar sigur în valoare”, a
precizat antrenorul principal al
Neptunului, Ion Crăciun. De
menționat că formația
constănțeană nu a disputat în

această vară nicio partidă de
verificare, lucru mai rar întâlnit.
CSM Cetate Deva are un nou
antrenor principal, Gligore Czari,
fost la CS Caraș-Severin și
Politehnica Timișoara, aflat acum
la prima experiență în handbalul
feminin.

Vineri s-a disputat primul
meci din noul sezon: SCM
Craiova - HCM Baia Mare 21-32.
Celelalte partide vor avea loc
astfel - sâmbătă: U. Cluj - HCM
Roman (ora 12.30, în direct la
Digi Sport 2), HC Zalău - CSM
Bucureşti (ora 16.30, Digi Sport
2), CSM Ploieşti - Corona Braşov
U. Cluj - HCM Roman (ora 19.15,
Digi Sport 3); duminică: Dunărea
Brăila - Mureşul Tg. Mureş (ora
11.00), CSM Slobozia - HCM Rm.
Vâlcea (ora 11.00).
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La capătul unei pauze
agitate, în care a schimbat
aproape întreg lotul, Săgeata
Năvodari debutează sâmbătă, de
la ora 11.00, în noul sezon al
Ligii a II-a la fotbal, întâlnind, pe
teren propriu, pe ACS Berceni.
Grație campaniei spectaculoase
de achiziții, echipa pregătită de
Cătălin Anghel este principala
candidată la promovare din Seria
1, lucru demonstrat în seria de
meciuri amicale, încheiată fără
înfrângere. Chiar dacă adversarii
au anunțat că vin să câștige la
Năvodari, gazdele nu iau în
calcul altă variantă decât victoria.

„ACS Berceni este o echipă
puternică, cu jucători
experimentați, care au jucat
multe sezoane la nivelul ligii
secunde. Printre ei se numără și
Viorel Dinu, care a activat în
sezonul trecut la Săgeata, fiind și
golgheterul echipei la un moment
dat. Îi vom analiza pe toți, dar
primordial este jocul nostru.
Când îți dorești să promovezi,
trebuie să domini fiecare întâlnire
și să-ți creezi multe ocazii de a
marca”, a spus antrenorul Cătălin
Anghel. „Nu ne va fi ușor, pentru
că întâlnim o echipă
experimentată, însă nu avem altă

alternativă decât victoria”, a
adăugat fundașul central Răzvan
Damian. Tehnicianul grupării de
pe litoral are la dispoziție întreg
lotul, singurul semn de întrebare
fiind în dreptul celor trei
”stranieri” extracomunitari care
vor fi trimiși în teren încă din
primul minut.

Echipa probabilă de start a
celor de la Săgeata: Albuț -
Cârjă, Fl. Pătrașcu, Damian,
Bruno - Bărbulescu, Muzac -
Deletic, Vezan, Eloy - Guerra.
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După ce a depășit gravele
probleme financiare, ajutorul oferit
de Consiliul Local Constanța ajutând
multipla campioană a României la
handbal masculin să continue
activitatea de performanță, Handbal
Club Municipal Constanța se
concentrează acum asupra celei
mai importante competiți interne,
Liga Națională. Jucătorii pregătiți de
Zvonko Sundovski și Marko Isakovic
vor debuta sâmbătă în noul sezon,
când, de la ora 18.00, vor întâlni, în
deplasare, nou-promovata AHC
Dunărea Călărași. Un meci care, la
prima vedere, ar părea la discreția
handbaliștilor constănțeni, dar nu
trebuie uitat că lotul campioanei
României a suferit multe schimbări
în această vară. Au plecat Șimicu,
Csepreghi, Criciotoiu, Novanc și Șoldănescu, ultimul
chiar la Călărași, venind doar Mladen Rakcevic și
Florin Baican, ultimul fiind, în vară, în discuții și cu
adversara din această etapă. În plus, sunt în
continuare accidentați Mihai Popescu și Albert
Cristescu, astfel că lotul va cuprinde exact aceiași
jucători de la Supercupa României, câștigată de
HCM marți, la Brașov, scor 24-21, cu Știința Bacău.

„Este important să rămână acest nucleu de
jucători și dacă vor mai veni și alți tineri se va putea
face performanță în continuare. Am demonstrat că
avem valoare și am arătat acest lucru în meciul cu
Bacăul. Acum începem un nou campionat, la
Călărași. Va fi o partidă grea, dar pe care trebuie să
o câștigăm”, a declarat căpitanul echipei
constănțene, Laurențiu Toma. De partea cealaltă,
după ce a făcut întreaga perioadă de pregătire cu
antrenorul Sabin Dacău, Dunărea Călărași a decis
să numească un nou antrenor principal cu doar
câteva zile înainte de startul sezonului, în persoana
experimentatului Aihan Omer. Acesta a preluat o
echipă cu mulți jucători noi, precum Florin Nicolae,

Bogdan Șoldănescu, Roman Zacaciurin și Andrei
Bulov (ultimii doi de la Știința II Bacău), dar și patru
ucraineni și un bielorus, Aihan Omer având
misiunea de a duce formația călărășeană pe un loc
în prima jumătate a clasamentului. De menționat că
Aihan Omer, care a adus HCM-ului primele două
titluri de campioană, în 2004 și 2006, nu a reușit să
învingă niciodată formația constănțeană în ultimii
opt ani! Dunărea Călărași a susținut în luna august
unsprezece partide, dintre care a câștigat numai
patru.

Vineri seară s-a disputat primul meci al etapei:
Dinamo Bucureşti - Poli Timişoara 26-24. Celelalte
meciuri sunt programate astfel - sâmbătă: CSU
Suceava - Ştiinţa Bacău (ora 17.00), HC Vaslui -
HC Odorhei (ora 18.00), Potaissa Turda - Energia
Lignitul Tg. Jiu (ora 18.00); duminică: Minaur Baia
Mare - Steaua Bucureşti (ora 17.00, în direct la Digi
Sport 2).
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Marius Stavrositu și compania întâlnesc, în prima etapă, o
nou-promovată

Dupã ce tenismenele din România
au înregistrat o performanțã excelentã,
trecând in corpore de runda
inauguralã a probei de simplu de la
US Open, ultimul turneu de Grand
Slam al anului, tricolorele au clacat în
turul secund, singura reprezentantã
rãmasã pe tabloul principal fiind
constãnțeanca Simona Halep. Dupã
înfrângerile suferite joi de Irina Begu și
Alexandra Dulgheru, alte douã
românce au cedat vineri. Astfel,
Sorana Cîrstea, locul 80 WTA, a fost
învinsã de canadianca Eugenie
Bouchard, cap de serie nr. 7, cu scorul
de 6-2, 6-7 (4/7), 6-4, dupã douã ore
și 17 minute de joc, în timp ce Monica
Niculescu, locul 68 WTA, a pierdut în
fața cehoaicei Barbora Zahlavova
Strycova, cap de serie nr. 30, cu
scorul de 6-4, 4-6, 2-6, dupã douã ore

și 16 minute de joc. Pentru prezența în
turul secund, Cîrstea și Niculescu vor
primi câte 60.420 de dolari și câte 70
de puncte WTA. Niculescu rãmâne în
competiție la New York, dupã ce s-a
calificat în turul secund al probei de
dublu, alãturi de Caroline Garcia
(Franþa), cele douã beneficiind în
runda inauguralã de abandonul
perechii formate din Dominika
Cibulkova (Slovacia) și Mirjana Lucic-
Baroni (Croaþia) la scorul de 4-3, în
primul set.

Clasatã pe locul secund în
clasamentul mondial, Halep a jucat
vineri searã, dupã închiderea ediției, în
turul al treilea, în compania croatei
Mirjana Lucic-Baroni, locul 121 WTA,
în vârstă de 32 de ani, venitã din
calificãri, urmând ca în cazul unui
succes sã-și egaleze cea mai bunã

performanțã la New York, prezența în
optimile de finalã. 

Vineri a debutat și proba de dublu
mixt, favoriții nr. 5, constãnțeanul
Horia Tecãu și Lucie Hradecka
(Cehia), întâlnind în primul tur, dupã
închiderea ediției, cuplul alcãtuit din
Hao-Ching Chan (Taiwan) și Max
Mirnîi (Belarus). În schimb, Florin
Mergea și Elina Svitolina (Ucraina) au
fost eliminați, joi, în primul tur al probei
de dublu mixt de la US Open, ultimul
turneu de Grand Slam al anului.
Mergea și Svitolina au fost învinși în
runda inauguralã de cuplul format din
Casey Dellacqua (Australia) și Jamie
Murray (Marea Britanie), cu scorul de
3-6, 6-1, 13-11.
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După o vară fierbinte, cu schimbări
atât la nivelul conducerii clubului, cât și
al băncii tehnice și lotului de jucători,
FC Farul Constanța pornește la un nou
drum în Liga a II-a la fotbal, urmând să
întâlnească sâmbătă, de la
ora 11.00, pe teren propriu,
pe Rapid CFR Suceava, în
runda inaugurală a
sezonului. Vineri, în cadrul
unei conferințe de presă,
constănțenii au prezentat
cele mai importante achiziții
din această vară și au
anunțat că au obiective
îndrăznețe. „Sperăm să se
deschidă un nou drum
pentru FC Farul, care a
rămas datoare după sezonul
trecut, când doar prin
modificarea sistemului
competițional și-a păstrat
locul în liga secundă. Am
încercat să îndreptăm
problemele, ceea ce ne dă
dreptul să aspirăm la o
clasare în primele șase locuri și,
implicit, la participarea în play-off”, a
spus președintele grupării de pe litoral,
Auraș Brașoveanu. „Pentru mine, este
o revenire la FC Farul, iar ultima
experiență a fost una bună spre foarte
bună. Am venit la Constanța să fac o
treabă bună, să ridicăm nivelul de joc și
să construim o echipă competitivă,
astfel încât anul viitor să ne propunem

și mai mult. Am preluat echipa într-un
moment mai delicat și a trebuit să
reconstruim lotul. Au venit 13 jucători,
iar din lotul de 25, aproape jumătate are
vârsta sub 21 de ani. Sper să le

transmit din entuziasmul meu, dar ce
pot promite este că această echipă se
va lupta pentru fiecare minge. În prima
etapă vom întâlni o formație cu un
istoric în această vară asemănător cu al
nostru, dar am încredere că vom trece
rapid peste problemele de omogenizare
și vom debuta cu dreptul”, a completat
antrenorul principal Marian Pană.

Și jucătorii sunt optimiști, mizând

pe atmosfera bună din cadrul echipei.
„Avem un lot valoros, chiar dacă nu-i
ușor să faci o echipă într-o perioadă
atât de scurtă. Mulți dintre noi ne
cunoaștem, am fost atât coechipieri, cât

și adversari și sper să depășim
repede tracul de debut”, a
declarat mijlocașul Robert
Neagoe. „Pentru mine, este o
revenire acasă și-mi doresc să
obținem rezultate cât mai bune,
mai ales că am venit aici cu
sufletul deschis”, a adăugat
mijlocașul constănțean Cristi
Bardu. „Sper să înscriu cât mai
multe goluri pentru Farul și să
începem cu bine campionatul,
astfel încât să facem uitat
sezonul trecut”, a completat
atacantul Marco Enciu. 

Echipa probabilă de start a
Farului: V. Neagu - Băjan,
Miulescu, Straton, R. Dumitru -
Cârstoiu - Plămadă, Ochia, V.
Ion, Bardu - Igiroșanu.

Programul etapei -
sâmbătă, ora 11.00: FC FARUL
CONSTANȚA - Rapid CFR Suceava,
SĂGEATA NĂVODARI - ACS Berceni,
CF Brăila - CS Balotești, FCM Dorohoi -
Unirea Slobozia, Gloria Buzău - ASC
Bacău, FC Voluntari - Academica
Argeș.

Ionuț coman
ionut.coman@telegrafonline.ro

FC Farul și-a prezentat, vineri, cele mai importante
achiziții din această vară

Irina Maria Bâra și Cristina Andreea Mitu au câștigat titlul în proba
de dublu la Mamaia

românia, victorie în
primul meci la ce u20
de volei

Vineri seară, în Cehia, la Brno,
reprezentativa României a debutat cu
dreptul la turneul final al Campionatului
European de volei rezervat jucătorilor cu
vârsta sub 20 de ani. După ce au acuzat
emoțiile debutului într-o competiție
importantă, cedând fără drept de apel,
14:25, în primul set al confruntării cu
reprezentativa țării gazdă, Cehia, jucătorii
antrenați de George Grigorie și Daniel
Săvoiu au strâns rândurile și cu extrema
Adrian Aciobăniței în prim plan (23 de
puncte, desemnat jucătorul meciului),
secondat de universalul Mihai Tarța (13
puncte, dintre care cinci blocaje), ambii de
la CVM Tomis Constanța, precum și de
extrema Marius Iftime (fostul junior al
Tomisului a realizat 12 puncte), România
s-a impus fără probleme în următoarele
două seturi: 25:20 și 25:13. În al patrulea
set, echipa noastră a condus cu 18:14,
însă cehii au revenit și au câștigat setul cu
25:23. Setul decisiv a fost controlat de
voleibaliștii tricolori, care s-au impus cu
15:12, și după 115 minute au câștigat
meciul cu scorul de 3:2. Coordonatorul de
joc Alexandru Muscină și centrul Robert
Vologa (5 puncte), ceilalți doi jucători de la
CVM Tomis din lot, au fost titulari, Muscină
fiind înlocuit de Claudiu Dumitru (6 puncte,
dintre care patru blocaje) din partea a
doua a primului set. Centrul Cătălin
Stoenete și libero-ul Vlad Kantor au
completat formula de start, în partida de
vineri mai fiind utilizat universalul Theodor
Frîncu.

În Grupa a II-a, echipa noastră va mai
întâlni Turcia (sâmbătă, ora 16.00),
Slovenia (duminică, ora 16.00), Polonia
(marți, ora 21.00) și Belgia (miercuri, ora
18.30). Partidele pot fi urmărite în
transmisiune directă pe site-ul www.
laola1.tv. Tot vineri, în primul meci din
Grupa a II-a, Belgia a învins Turcia, cu 3:2
(25:19, 25:27, 25:20, 22:25, 15:13).

locul 28 pentru
românia la Jo de
tineret

Jocurile Olimpice de Tineret (JOT),
competiţie rezervată sportivilor cu vârste
cuprinse între 14 şi 18 ani, s-au încheiat la
Nanjing, țara gazdă, China, fiind
câștigătoare în clasamentul general pe
medalii, urmată de Rusia și SUA. România
a ocupat locul 28, cu trei medalii de aur
(echipajele de dublu rame fără cârmaci,
feminin - Denisa Tîlvescu și Cristina
Popescu şi masculin - Gheorghe Dedu și
Ciprian Tudosă, precum și Ioana Gheorghe
- atletism, ștafeta mixtă internațională,
8x100 m) și trei de argint (Alexandru
Novac - atletism, aruncarea suliței, Andrei
Toader - atletism, aruncarea greutății și
Stefania Dobre - judo, 63 kg), sportivii
tricolori mai ocupând cinci locuri 4, șapte
locuri 5 și cinci locuri 6, care au adus
puncte importante delegației țării noastre.
România a fost reprezentată la Nanjing de
41 de sportivi (23 de fete şi 18 băieţi).
Ceremonia de închidere a fost una
fastuoasă, focurile de artificii reprezentând
principalul punct de atracție.

staGiul de Karate de la
mamaia, la Final

Zece practicanți ai artelor marțiale în
stilul kyokushin vor susține, sâmbătă,
examenul de trecere la centura neagră,
printre aceștia aflându-se și constănțeanul
Alexandru Filip, sportiv legitimat la clubul
San Gym Brick. În vârstă de 29 de ani,
Alex Filip a devenit celebru după victoria
spectaculoasă obținută în cadrul Galei
Superkombat de la Constanța, de la
începutul lunii august, când a obținut o
spectaculoasă victorie în urma unei lovituri
de sacrificiu numite “Ushiro mawashi
jodan”. Examenul pentru centura neagră
este unul extrem de dificil, iar el va fi
supervizat de legendarul luptător brazilian
Francisco Filho, o legendă a artelor
marțiale, care a fost invitat la seminarul de
la Mamaia.

Grupe accesibile
pentru steaua și astra
în uel

Desfășurată vineri, la Monaco, tragerea
la sorți a grupelor UEFA Europa League a
adus... grupe relativ accesibile pentru
echipele românești. În Grupa J, Steaua va
întâlni pe Dynamo Kiev, Rio Ave și Aalborg
BK, urmând să lupte pentru primul loc cu
fosta campioană a Ucrainei. Rio Ave este o
echipă relativ modestă, care a jucat finala
cupei în Portugalia, cu campioana Benfica,
obținând astfel un loc european, în timp ce
campioana Danemarcei și-a dovedit limitele
împotriva lui APOEL, ciprioții câștigând cu
4-0 pe teren propriu. Deși a venit din urna a
patra valorică, Astra Giurgiu poate lupta
pentru primăvara europeană într-o grupă cu
Casino Salzburg, Celtic și Dinamo Zagreb.
Toate cele patru echipe din Grupa D sunt
de aceeași valoare, poate cu un plus pentru
Dinamo Zagreb, o formație care avea
pretenții de UCL și care a trecut în play-off
de Petrolul Ploiești, printr-o dublă victorie,
3-1 la Ploiești și 2-1 (Duje Cop 22, Antolic
90+6 / Albin 59), joi seară, la Zagreb. Dar
pentru a spera la una din primele două
poziții, vicecampioana României trebuie să
joace precum a făcut-o la Lyon, în cea de-a
doua repriză! Iată componența celor 12
grupe ale UEL - GRUPA A: Villarreal CF,
Borussia Monchengladbach, FC Zurich,
Apollon Limassol; GRUPA B: FC
Copenhaga, FC Bruges, AC Torino, HJK
Helsinki; GRUPA C: Tottenham Hotspur,
Beșiktaș Istanbul, Partizan Belgrad, Asteras
Tripoli; GRUPA D: Casino Salzburg, Celtic
Glasgow, Dinamo Zagreb, ASTRA
PLOIEȘTI; GRUPA E: PSV Eindhoven,
Panathinaikos Atena, Estoril, Dinamo
Moscova; GRUPA F: Internazionale Milano,
Dnepr Dnepropetrovsk, St. Etienne,
Qarabag FK; GRUPA G: FC Sevilla,
Standard Liege, Feyenoord Rotterdam, NK
Rijeka; GRUPA H: Lille OSC, VfL
Wolfsburg, Everton Liverpool, FC
Krasnodar; GRUPA I: SSC Napoli, Sparta
Praga, Young Boys Berna, Slovan
Bratislava; GRUPA J: Dynamo Kiev,
STEAUA BUCUREȘTI, Rio Ave, Aalborg
BK; GRUPA K: AC Fiorentina, PAOK
Salonic, Guingamp, Dinamo Minsk; GRUPA
L: Metalist Kharkov, Trabzonspor AȘ, Legia
Varșovia, KSC Lokeren.

prima victorie pentru
pandurii

În prima partidă a etapei a 6-a din Liga
1 la fotbal, care a avut loc vineri seară, la
Mediaș, Pandurii Tg. Jiu a învins echipa
gazdă Gaz Metan, cu scorul de 2-0 (Buleică
35, Matulevicius 87-pen.), obținând astfel
primul succes din actualul campionat.
Întâlnirea Ceahlăul Piatra Neamţ -
Concordia Chiajna s-a disputat vineri seară,
după închiderea ediției. Programul
meciurilor din etapa a 5-a - sâmbătă, ora
18.30: Dinamo București - FC Braşov (Look
Plus și Dolce Sport 1), ora 21.00: FC
Viitorul - Steaua București (Look TV);
duminică, ora 17.00: ASA Tg. Mureş - FC
Botoşani (Look Plus și Dolce Sport 1), ora
19.00: Astra Giurgiu - CS U. Craiova (Look
TV), ora 21.00: Petrolul Ploieşti - CFR Cluj
(Look TV); luni, ora 18.30: Oţelul Galaţi -
Rapid București (Look TV), ora 21.00: U.
Cluj - CSMS Iaşi (Look TV).

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

callatis JoacĂ în
deplasare în liGa a iii-a
la Fotbal

Callatis Mangalia începe, sâmbătă, noul
sezon al Ligii a III-a la fotbal, urmând să
joace, de la ora 18.00, în prima etapă a
sezonului 2014-2015, în fieful celor de la
AFC Metalosport Galați. Celelalte meciuri
ale rundei: CS Tunari - FC Metaloglobus,
Înainte Modelu - Viitorul Axintele, Delta
Dobrogea Tulcea - Gloria Popești Leordeni,
Oțelul II Galaţi - Juventus Bucureşti, Viitorul
Domneşti - Dunărea Călăraşi, Voința
Snagov - Dinamo II București.


