
Zeci de copii au venit ieri pe
platoul din fața Sălii Sporturilor din
Constanța, unde s-a desfășurat una
dintre etapele acțiunii de
popularizare a scrimei, o caravană
organizată de Federația Română de
specialitate. La eveniment au
participat nume mari din scrima
românească, printre care Mihai
Covaliu, Ana Maria Brânză și Tiberiu
Dolniceanu, dar și din sportul
constănțean: Ilie Floroiu, directorul
executiv al CS Farul, și Elena
Frîncu, membru în Comitetul
Executiv al COSR. Cei prezenți au
avut ocazia de a vedea demonstrații
de scrimă, au luat lecții de istorie a
scrimei și au avut parte de o ședință
de autografe și fotografii oferită de
marii campioni. „Scopul acțiunii este
de a face cât mai cunoscut acest
sport, de a-l populariza și de a lărgi
baza de selecție, pentru că acești
copii reprezintă viitorul sportului
românesc. Cred că acțiunea va
avea un impact destul de mare, mai
ales că vom trece cu această
caravană prin 11 orașe. Este prima oară când
facem un astfel de eveniment și cred că vom vedea
rezultate în viitorul apropiat”, a declarat președintele
federației, Mihai Covaliu. „Ne-am gândit să profităm
de această perioadă de vacanță și să aprindem
acea luminiță de interes care să-i aducă pe copii
spre scrimă. Pe lângă ei, încercăm să vedem și ce
putem face pentru a-i susține pe juniori, pentru că
riscăm să pierdem generații întregi dacă nu facem
ceva”, a spus Ana Maria Brînză, care a mărturisit că
orașul de la malul mării ocupă un loc special în
inima sa: „Pe când aveam 13 ani, am făcut primul

meu cantonament la Constanța și pot spune că de
aici a plecat drumul meu către marea performanță.
Eram cea mai mică din lot și plângeam tot timpul
după mama. A fost cel mai greu cantonament din
viața mea”. ”Această acțiune este benefică și pentru
noi, și pentru federație, și pentru viitorul scrimei.
Sperăm să vină cât mai mulți copii în orașele în
care va poposi caravana”, a adăugat Tiberiu
Dolniceanu. 
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triatHlon CHallenGe MaMaia 2014

Mamaia găzduiește Cupa europei
la triatlon
La finalul acestei săptămâni, în perioada 5-

7 septembrie, stațiunea Mamaia va găzdui
cel mai mare concurs de triatlon din

Europa de Est, Triathlon Challenge Mamaia. Ajunsă
la a șasea ediție, competiția de anul acesta,
organizată de Smartatletic, în parteneriat cu
Primăria Constanța și DJST Constanța, vine cu
multe noutăți legate atât de traseu, cât și de
participanți. Astfel, evenimentul a devenit și etapă
din Cupa Europei, astfel că la start se vor afla peste
100 de sportivi profesioniști din peste 25 de țări și
de pe patru continente, care vor participa la
categoriile Elite Men și Elite Women din cadrul
Mamaia ETU European Cup. Totodată, Triathlon
Challenge Mamaia va fi și gazda Romanian
Triathlon Series Grand Final, fiind ultimul concurs
din circuitul triatloanelor de șosea.

n PreMii-reCorD n Pentru profesioniștii
care vor participa la Cupa Europeană, vor exista
premii în bani, în valoare de 12.500 de euro. De
asemenea, vor fi premiați și primii trei clasați de
naționalitate română, dar și sportivii de performanță
din România prin categoria Open, urmând să fie
oferite premii în vouchere și obiecte pentru amatori.
Fondul total de premiere este unul record pentru o
întrecere de triatlon din România, ridicându-se la
26.400 euro. 

Ediția din acest an vine cu multe noutăți și în
privința traseului, prima dintre ele și cea mai
importantă fiind legată de start. Se va înota în mare,
cu start de pe plaja din fața hotelului Rex, iar totul
va fi pregătit pentru un plus de spectacol, o zonă

mai mare de desfășurare și o expunere excelentă.
Zona de tranziție dinspre înot spre bicicletă devine
mai lungă, având 400 de metri, și va trece peste
pasarela nou-construită în dreptul hotelului Rex. Un
alt element de noutate va fi și finișul lung de 100
metri, cu zonă controlată post-finiș pentru
participanți, pe modelul Campionatului Mondial de
Triatlon.

n trei ProBe n Concursul este dedicat atât
celor care se află la primul lor triatlon, cât și celor
mai competitivi, iar participații pot opta între probele
individuale sau de ștafetă. Vor fi trei probe:
supersprint (400 m înot, 12 km ciclism și 2,5 km
alergare), sprint & ștafetă sprint (750 m înot, 20 km
ciclism și 5 km alergare) și proba olimpică & ștafetă
olimpică (1.500 m înot, 40 km ciclism și 10 km
alergare).

La start sunt așteptați aproape 900 de
participanți, printre aceștia urmând să se afle și
Alteța Sa Regală Principele Nicolae al României,
care va lua parte și la festivitatea de premiere, unde
va înmâna premii celor mai rapizi triatloniști. La
eveniment și-au anunțat participarea Alin Petrache,
președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român,
Adrian Nanulescu, președintele Federației Române
de Triatlon, directori de bănci, companii
multinaționale și bloggeri. În cadrul evenimentului
există și o secțiune dedicată special companiilor
care susțin promovarea unui stil de viață sănătos. 
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Aproape 900 de participanți vor fi prezenți la a șasea ediție 
a Triathlon Challenge Mamaia

Caravana scrimei a fost ieri la
Constanța

Cu zhekov titular, Bulgaria
a învins clar Mexicul

Yachting / Campionatul Balcanic

sute de veliere pe lacul siutghiol

rCJ Farul pregătește meciul
de la timișoara

Desemnată cea mai bună jucătoare de tenis de
masă din România în ultimii doi ani, Eliza Samara
și-a confirmat încă o dată valoarea, reușind să
câștige unul dintre cele mai puternice turnee din
circuitul ITTF World Tour, Openul Cehiei, care a
avut loc săptămâna trecută, la Olomouc. Fără să fie
cotată printre favoritele la trofeu, constănțeanca a
avut un parcurs de excepție, reușind să învingă trei
jucătoare mai bine clasate în ierarhia mondială.
Sportiva legitimată la CS Farul, aflată pe locul 22 în
clasamentul ITTF, a trecut în runda inaugurală de
japoneza Megumi Abe (100 ITTF), cu scorul de 4-2,
iar în turul secund a depășit-o fără probleme pe
cehoaica Renata Strbikova (80 ITTF), cu scorul de
4-2. Primele emoții au apărut în optimi, când
Samara s-a impus la limită în disputa cu nemţoaica
Petrissa Solja (47 ITTF), cu scorul de 4-3, la capătul
unei partide dramatice. În sferturi, constănțeanca a
dat piept cu austriaca de origine chineză Jia Liu (12

ITTF), pe care a spulberat-o cu 4-0, bifând prima
victorie în fața acesteia, după trei eșecuri
consecutive. Marea victorie a venit în semifinale,
când Samara a învins-o pe principala favorită,
japoneza Kasumi Ishikawa (9 ITTF), cu scorul de 4-
1. Cele două se mai confruntaseră o singură dată,
în urmă cu opt ani, la nivel de junioare, când tot
Samara a câștigat. Procentajul perfect al sportivei
pregătite de Viorel Filimon în fața niponelor a fost
completat de succesul din finală, obținut în fața unei
alte japoneze, Ai Fukuhara (14 ITTF).
Constănțeanca a pierdut game-ul de debut, dar le-a
câștigat pe următoarele trei și se îndrepta către o
victorie facilă. Asiatica a revenit spectaculos,
restabilind egalitatea, și a împins game-ul decisiv în
prelungiri. În cele din urmă, Samara s-a impus cu 4-
3, înregistrând primul succes în disputa cu Ai
Fukuhara, după ce pierduse precedentele două
meciuri. 
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succes de senzație pentru
eliza samara

După ce a trecut cu destule
emoții de Steaua București, scor
17-16 (3-13), în partida de baraj
pentru “careul de ași“ al
campionatului, Rugby Club
Județean Farul Constanța va
disputa sâmbătă, de la ora 20.00
(TVR 3), semifinala Superligii
Naționale împotriva campioanei
RCM Timișoara. Cum meciul se
va disputa în nocturnă, pe
stadionul “Dan Păltinișanu“,
antrenorii Cristian Petre și
Cătălin Nicolae au decis să
efectueze o ședință de pregătire
tot la lumina reflectoarelor, astăzi,
de la ora 20.00, pe stadionul
“Farul“. Fără probleme de efectiv,
după ce a fost recuperat și pilierul
Petru Tamba, “marinarii“ speră să
obțină mult-dorita victorie, care ar
califica formația de pe litoral
pentru prima oară într-o finală de
campionat național după o pauză
de 17 ani. „Am încredere în tot

lotul și vom pregăti semifinala ca
pe o finală. Va trebui să jucăm
așa cum am făcut-o în ultimele
zece minute cu Steaua. Am
construit ceva în ultimele etape,
ne simțim ca o familie și ceea ce
ne dorim este să ieșim mereu de
pe teren cu capul sus. Dacă vom
avea agresivitate atât individuală
cât și colectivă, atunci vom pune
multe probleme Timișoarei“,
consideră antrenorul principal
Cristian Petre. Noul președinte al
Federației Române de Rugby
consideră că ambele partide din
penultimul act vor fi disputate, iar
RCJ Farul se poate impune pe
malul Begăi. „Amândouă
semifinalele sunt foarte deschise,
așa cum au fost și meciurile de
baraj, unde Dinamo a provocat o
surpriză (13-12 cu CSM
București), iar Steaua era, de
asemenea, după calculele
tehnicienilor, să provoace de

asemenea o mare surpriză.
Depinde doar de Farul să învingă
la Timișoara, de modul cum se
va mobiliza, cum va aborda
partida. Rugby-ul este un sport
de echipă și cei care vor greși
mai puțin vor învinge. Sper să fie
un meci spectaculos, iar un
pronostic este greu de dat. Cel
mai bun să câștige“, a fost
mesajul lui Hari Dumitraș
înaintea semifinalelor.
Constănțenii se vor deplasa
miercuri spre Timișoara, urmând
ca tot acolo să efectueze și
ultimele ședințe de pregătire
înaintea partidei de sâmbătă
seară. Cealaltă semifinală, dintre
CSM Baia Mare și Dinamo, va
avea loc tot sâmbătă, de la ora
10.00 (TVR 2) pe terenul echipei
pregătite de Eugen Apjock.
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Copiii au asistat cu plăcere la demonstrația oferită de marii
campioni ai scrimei românești

Azi, pe lacul Siutghiol din stațiunea
Mamaia, va debuta a 47-a ediție a
Campionatului Balcanic de Yachting,
competiție organizată de Federația
Română de Yachting, în parteneriat cu
Ministerul Tineretului și Sportului. La
evenimentul care se va încheia pe 6
septembrie participă peste 200 de
sportivi, antrenori, oficiali de cursă și
voluntari, fiind înscrise echipaje din
zece țări: Albania, Austria, Bulgaria,
Grecia, Macedonia, Muntenegru,
România, Serbia, Slovenia și Turcia.
Participanții se vor duela pentru titlurile
de campion balcanic la clasele

Optimist, Laser Standard, Laser
Radial, Laser 4,7, FINN, 470 și 420.
„Cele 12 regate programate se vor
desfășura în zona Mamaia Nord -
Năvodari, în conformitate cu
regulamentul ISAF, pe parcursul a
patru zile, fiind programate câte trei
regate în fiecare zi a competiției.
Secretariatul tehnic, Comitetul de
organizare și campusul sportiv sunt
organizate în baza nautică pregătită
pentru această tradițională competiție
regională la Complexul de odihnă și
agrement Scoica Land, chiar pe malul
lacului Siutghiol, unde au fost

amenajate platforme securizate pentru
parcarea ambarcațiunilor, planuri
înclinate pentru lansarea la apă, cheuri
și debarcadere de acostare”, a declarat
președintele FRY, Robert Penciu.

Festivitatea oficială de deschidere
a avut loc aseară, la campusul
competițional, cu defilarea loturilor
naționale de sportivi și tehnicieni, iar
primul start al Campionatului Balcanic
de Yachting este programat azi, de la
ora 12.00.
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Naționala României s-a reunit, ieri,
la Centrul Naţional de Fotbal de la
Mogoşoaia, pentru partida de debut din
cadrul preliminariilor Campionatului
European din 2016, împotriva Greciei,
programată duminică, de la ora 21.45,
pe stadionul „Karaiskakis“ din Atena.
Printre jucătorii convocați de Victor
Pițurcă se numără și câteva surprize,
Gabriel Enache, Constantin Budescu,
Constantin Grecu și Vlad Achim, ultimul
fiind fost junior la FC Farul. Astfel,
selecționerul se bazează pe următorii
jucători: portari - Costel Pantilimon
(Sunderland), Ciprian Tătăruşanu (AC
Fiorentina), Silviu Lung jr. (Astra
Giurgiu); fundaşi - Srgian Luchin
(Steaua Bucureşti), Gabriel Tamaş
(Watford), Vlad Chiricheş (Tottenham
Hotspur), Dorin Goian (Asteras Tripolis),
Cosmin Moţi (Ludogoreţ Razgrad),
Dragoş Grigore (Toulouse), Răzvan Raţ
(PAOK Salonic), Constantin Grecu
(Dinamo Bucureşti); mijlocaşi - Mihai
Pintilii (Al Hilal), Gabriel Torje
(Konyaspor), Alexandru Maxim (VfB
Stuttgart), Andrei Prepeliţă (Steaua
Bucureşti), Ovidiu Hoban (Petrolul
Ploieşti), Gabriel Enache (Astra
Giurgiu), Constantin Budescu (Astra
Giurgiu), Vlad Achim (Ceahlăul Piatra
Neamţ); atacanţi - Bogdan Stancu
(Genclerbirligi), Ciprian Marica
(Konyaspor), Alexandru Chipciu (Steaua
Bucureşti), Claudiu Keşeru (Steaua

Bucureşti). „Îmi doresc o
victorie în meciul cu
Grecia, cea mai valoroasă
echipă din grupă. Este
foarte important pentru
noi să plecăm cu puncte
de acolo și sper ca să
facem un joc bun. Un
succes ar fi cât o
calificare pentru noi. Este
un moment bun pentru
noi, dacă ne gândim la
faptul că jucătorii greci nu
au meciuri în picioare, cu
excepția câtorva
fotbaliști”, a spus Pițurcă.

n GreCii Vor trei
PunCte n Noul
selecționer al Greciei,
Claudio Ranieri, a anunțat
că obiectivul echipei sale în meciul cu
România este victoria, subliniind că îşi
doreşte ca jucătorii săi să dea totul pe
teren. „Obiectivul nostru este să ne
calificăm la Euro 2016. O ratare ar fi un
dezastru. Nu va fi uşor, dar avem
potenţial şi jucători talentaţi astfel încât
să ne atingem scopul. Vreau să găsesc
cel mai bun sistem de joc, cu materialul
pe care îl am la dispoziție. Prioritatea
noastră este atacul, să dăm goluri și să
fim mai eficienţi. Trebuie să luptăm ca o
echipă pentru a învinge. Pot să accept
greşeli, dar vreau să văd că jucătorii
dau totul pe teren. Am chemat pentru

primul meci, cu România, şi jucători
experimentaţi, şi nume noi. Începem pe
teren propriu, cu porţile închise, astfel
că va fi un meci greu. Sper să iasă bine,
să arătăm dorință şi entuziasm.
Obiectivul nostru în meciul cu România
este victoria”, a declarat tehnicianul
italian. După accidentarea fundaşului
Nikos Karabelas (Levante), în ultima
etapă de campionat, în locul său la
naționala elenă a fost convocat Giorgos
Tzavellas (PAOK Salonic).
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surprizele lui Pițurcă pentru meciul cu Grecia

Constănțeanul Vlad Achim (stânga) a fost
chemat în premieră la naționala României

Campionatul Mondial de volei
masculin a continuat ieri cu
partidele celei de-a treia zile. După
ce Nikola Rosic a evoluat pentru
Serbia sâmbătă, în meciul care a
deschis competiția, luni i-a venit
rândul să joace în Polonia și
celuilalt component al echipei CVM
Tomis Constanța prezent la
Mondiale. Coordonatorul bulgar

Andrey Zhekov a fost titular în
naționala țării sale, care a debutat
cu un succes clar împotriva
Mexicului, cu scorul de 3:0 (25:16,
25:17, 25:21). Zhekov, rechemat la
națională în urma evoluțiilor
excelente din sezonul trecut, în
tricoul Tomisului, s-a dovedit din nou
servantul perfect pentru trăgătorii
Sokolov, Aleksiev sau Penchev.
Bulgaria face parte din Grupa C, în
care Rusia a învins Canada cu 3:0
(25:21, 25:19, 25:21), iar întâlnirea

China - Egipt s-a jucat aseară, după
închiderea ediției. 

Ieri s-au disputat și primele
partide ale Grupei B: Brazilia -
Germania 3:0 (25:21, 25:19, 25:17),
Cuba - Finlanda 2:3 (25:18, 25:21,
25:27, 23:25, 12:15) și Coreea de
Sud - Tunisia. Iată și rezultatele
complete înregistrate în prima
etapă din celelalte două grupe:

Grupa A: Polonia - Serbia 3:0
(25:19, 25:18, 25:18); Argentina -
Venezuela 3:0 (25:23, 25:17,
25:19); Australia - Camerun 3:0
(25:22, 25:15, 25:18); Grupa D: Iran
- Italia 3:1 (25:16, 23:25, 25:21,
25:22); SUA - Belgia 3:2 (25:21,
17:25, 25:16, 21:25, 15:11); Franța
- Puerto Rico 3:0 (25:23, 25:22,
26:24). 
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Blocajul bulgarilor a fost depășit greu de atacurile 
voleibaliștilor mexicani

anDreea oGrăzeanu,
loCul 6 la DeCanation

Atleta constănțeană Andreea
Ogrăzeanu a terminat pe locul 6 în cursa
de 100 metri din cadrul concursului
DecaNation de la Angers (Franţa), cu timpul
de 11,49 secunde. Sportiva legitimată la CS
Farul și antrenată de Dan Vlădescu a făcut
parte din echipa Balcanilor, alături de alți
cinci atleți români. Cea mai bună
performanță a fost înregistrată de Alina
Rotaru, care s-a clasat pe locul 2 la săritura
în lungime, fiind depăşită doar de dubla
campioană europeană, franțuzoaica Eloyse
Lesueur. La 800 m, Mirela Lavric s-a clasat
a treia, iar Marian Oprea a terminat al
patrulea la triplusalt. Bianca Răzor a fost a
cincea la 400 metri, în timp ce Florina
Pierdevară a încheiat proba de 1.500 metri
doar a șasea. Clasamentul final al celei de-
a zecea ediţii a DecaNation este: 1. SUA
114p; 2. Franța 112p; 3. Rusia 108p; 4.
Ucraina 81p; 5. Echipa Balcanilor 67p; 6.
Japonia 48 p; 7. China 47p.

ÎnCă trei titluri
naŢionale Pentru
larisa iorDaCHe

Gimnasta Larisa Iordache a cucerit,
duminică, trei titluri naţionale în finalele pe
aparate, la sărituri, paralele şi sol, la
Campionatele Naţionale de gimnastică, de
la Bucureşti. Iordache (Dinamo Bucureşti) a
devenit campioană naţională la sărituri,
paralele şi sol, în timp ce finala la bârnă a
fost câştigată de Andreea Munteanu (CSN
Cetate Deva). La masculin, finala de la sol
a fost câştigată de Cristian Băţagă (CSM
Bistriţa), cea de la sărituri a avut doi
medaliaţi cu aur, la egalitate, Andrei
Muntean (Dinamo Bucureşti) şi Marius
Berbecar (CSM Bistriţa), celelalte titluri
naţionale fiind cucerite de Cristian Băţagă
(cal cu mânere), Andrei Muntean (inele),
Marius Berbecar (paralele) și Vlad Cotuna
(CSM Lugoj).

surPrize Mari la us
oPen

Tenismena elveţiană Belinda Bencici, în
vârstă de 17 ani, s-a calificat, duminică, în
sferturile de finală ale US Open, ultimul
turneu de Mare Șlem al anului, învingând-o
în optimi pe sportiva sârbă Jelena
Jankovici, cu scorul de 7-6 (6), 6-3,
informează AFP. Bencici este cea mai
tânără jucătoare care a ajuns în sferturile
de finală ale unui turneu de Mare Șlem
după 2006, când această performanţă a
fost reuşită de Nicole Vaidisova la Roland
Garros. Tot duminică, daneza Caroline
Wozniacki, cap de serie nr. 10, a eliminat-o
în optimile de finală pe sportiva rusă Maria
Şarapova, a cincea favorită, cu scorul de 6-
4, 2-6, 6-2, iar chinezoaica Shuai Peng a
trecut de Lucie Safarova (Cehia), cap de
serie nr. 14, cu scorul de 6-3, 6-4. La
masculin, austriacul Dominic Thiem a trecut
în turul 3 de spaniolul Feliciano Lopez, cap
de serie nr. 19, cu scorul de 6-4, 6-2, 6-3,
în timp ce spaniolul David Ferrer, al
patrulea favorit, a fost eliminat de francezul
Gilles Simon, cap de serie nr. 26, cu scorul
de 6-3, 3-6, 6-1, 6-3. Croatul Marin Cilici, al
14-lea favorit, l-a învins pe sud-africanul
Kevin Anderson, cap de serie nr. 18, cu
scorul de 6-3, 3-6, 6-3, 6-4, iar francezul
Gael Monfils, cap de serie nr. 20, s-a impus
în faţa compatriotului său Richard Gasquet,
al 12-lea favorit, cu scorul de 6-4, 6-2, 6-2.

CaMPionatul MonDial De
BasCHet

Luni s-a înregistrat cea mai mare
surpriză de la Campionatul Mondial de
baschet masculin care se desfășoară în
Spania, Senegal reușind să învingă Croația!
Cum africanii au câștigat și meciul cu Porto
Rico, au șanse uriașe să avanseze în faza
următoare, în care trec primele patru
clasate din fiecare grupă. Alte rezultate
înregistrate la turneul final al FIBA
Basketball World Cup - duminică: Serbia -
Franța 74-75; Brazilia - Iran 79-50; Spania -
Egipt 91-54; Argentina - Croația 85-90;
Senegal - Porto Rico 82-75; Filipine -
Grecia 70-82; Republica Dominicană -
Noua Zeelandă 76-63; Finlanda - Ucraina
81-76; Turcia - SUA 77-98; Coreea de Sud
- Australia 55-89; Slovenia - Mexic 89-68;
Lituania - Angola 75-62; luni: Iran - Serbia
70-83; Croația - Senegal 75-77!

Criză la Petrolul
Ploiești

Eliminată din Europa League, Petrolul
Ploiești se confruntă cu mari probleme și în
campionat, după ce a cedat duminică, în
etapa a 6-a a Ligii 1, pe teren propriu, în
fața celor de la CFR Cluj. Partida a fost
marcată de scandaluri, după ce Texeira și
Geraldo au fost eliminați, iar unul dintre
asistenți a fost lovit cu obiecte din tribună.
Ploieștenii au acuzat dur arbitrajul lui
Sebastian Colțescu, considerând că
centralul a viciat rezultatul.

Rezultatele meciurilor din etapa a 6-a -
vineri: Gaz Metan Mediaș - Pandurii Tg. Jiu
0-2 (Buleică 35, Matulevicius 87-pen.),
Ceahlăul Piatra Neamţ - Concordia Chiajna
2-0 (Achim 71, 76); sâmbătă: Dinamo
București - FC Braşov 2-1 (Cordoș 34, C.
Matei 63 / Aganovici 85), FC Viitorul -
Steaua București 0-1(G. Iancu 51 - pen.);
duminică: ASA Tg. Mureş - FC Botoşani 2-1
(N’Doye 36, 85 / Hadnagy 78), Astra
Giurgiu - CS U. Craiova 5-0 (Budescu 45,
58, 84, Bukari, Enache), Petrolul Ploieşti -
CFR Cluj 1-2 (Texeira 54 / Jakolis 40, Tade
85); azi: Oţelul Galaţi - Rapid București 2-0
(Cristea 8, 60). Partida U. Cluj - CSMS Iaşi
s-a disputat aseară, după închiderea ediției.

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

CFr nu s-a Prezentat la
Băneasa!

Rezultate înregistrate în etapa a doua
din Liga a IV-a la fotbal: SERIA EST: AS
Cogealac - Avîntul Comana 0-3 la juniori și
la seniori (teren neregulamentar); CS
Agigea - Litoral Corbu 4-2 (Sorin Zgubea 4,
7, 42, Marius Nicolae 66 - Denis Radu 63,
Ionuț Zvîncu 88); meciul de juniori a fost
amânat; Vulturii Cazino Constanța - Aurora
23 August 8-3 (Ionuț Arnăutu 1, Adrian
Smarandache 15, 17, 24, Gheorghe
Șerbănică 37, Selciuc Ali 52, Ergut Asan 66,
Mihai Vanghelici 71 - Daniel Țintă 12, 19,
Alexandru Banu 28); la juniori: 13-0; Unirea
Topraisar - Victoria Mihai Viteazu 2-2
(Parfait Ripert 3, 64 - Ștefan Corbu 18, 61);
la juniori: 10-1 (meci întrerupt în min. 70,
când oaspeții au rămas cu prea puțini
jucători pe teren); Victoria Cumpăna - Portul
Constanța 1-0 (Mihai Nicolai 40); la juniori:
0-2; Sparta Techirghiol - CS Eforie 3-4
(Ionuț Stan 2, 21, Vasile Dimoftei 69 -
Claudiu Pîrvulescu 19, Bogdan Buciumeață
35, Lucian Alexandru 52, Bogdan Ciocănel
55); la juniori: 3-0 (neprezentare). În
clasament conduce Cumpăna, cu maximum
de puncte, 6, urmată de Mihai Viteazu şi
Topraisar, cu câte 4p fiecare. 

SERIA VEST: FC Viitorul II Constanța -
Progresul Medgidia 17-1 (Florin Cioablă 8,
35, 36, 43, 45, 57, 78, 84, Ionuț Vînă 11,
46, 52, 55, Adrian Boitoș 23, 64, Antonio
Cruceru 54, George Tudoran 62, Paul Iacob
69 - Cristian Scoverdea 32); Axiopolis
Cernavodă - Carsium Hîrșova 3-0 (lipsă
vize medicale); la juniori: 24-0; Perla
Murfatlar - Dunărea Ostrov 1-5 (Gabriel
Călin 86 - Mihai Geileanu 60, Mihai
Constantin 72, 88, Alexandru Bîrzan 85,
90); la juniori: 3-6; CS Mihail Kogălniceanu -
CSO Ovidiu 1-3 (Ionuț Ciobanu 37 - Cătălin
Costache 66, Ion Iancu 75, Marian Ciobanu
79); la juniori: 2-2; Voința Valu lui Traian -
Știința Poarta Albă 2-1 (Claudiu Pîrvan 60,
62 - Bogdan Croitoru 52); la juniori: 4-1;
Gloria Băneasa - CFR Constanța 3-0
(neprezentare); la juniori: 0-0. În clasament
conduc Viitorul și Băneasa, cu câte 6p
fiecare. Astăzi, de la orele 15.30 (juniorii) şi
17.30 (seniorii), se vor disputa partidele din
etapa a 3-a, prima rundă intermediară a
sezonului, după următorul program: SERIA
EST: CS Eforie - AS Cogealac; Aurora 23
August - CS Agigea; Victoria Mihai Viteazu -
Vulturii Cazino Constanța; Avîntul Comana -
Unirea Topraisar; Portul Constanța - Litoral
Corbu; Victoria Cumpăna - Sparta
Techirghiol; SERIA VEST: Gloria Băneasa -
FC Viitorul II Constanța; Știința Poarta Albă
- Axiopolis Cernavodă; CSO Ovidiu - Perla
Murfatlar; Carsium Hîrșova - CS Mihail
Kogălniceanu; Progresul Medgidia - Voința
Valu lui Traian; CFR Constanța - Dunărea
Ostrov.


