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Se lucrează la refacerea
terenului 2 al stadionului
„Gheorghe Hagi”

Ajunsă într-o stare deplorabilă, suprafaţa
de joc a terenului 2 al stadionului „Gheorghe
Hagi” a intrat într-un proces de refacere,
obiectivul fiind realizarea unor lucrări care să
aducă terenul în condiţii foarte bune, astfel
încât antrenamentele să se desfăşoare la
parametri optimi.

„Prima fază este cea de erbicidare,
urmând ca peste zece zile să se treacă la arat
şi discuit. Vom face însămânţarea gazonului şi
cred că suprafaţa de joc se va prezenta în
condiţii bune în luna decembrie. Probabil că-l
vom proteja în perioada de iarna şi vom intra
pe teren în luna marie”, a declarat Tiberiu
Curt, managerul FC Farul Constanţa.

„Aflată în condiţii precare, suprafaţa de
joc va trece printr-un amplu proces, astfel
încât la începutul anului viitor să poată găzdui
atât antrenamentele echipei mari, cât şi
jocurile oficiale ale juniorilor din cadrul
Academiei FC Farul. Acşţiunea face parte din
proiectul demarat de FC Farul pentru a
asigura condiţii cât mai bune de pregătire atât
pentru echipa de seniori, cât şi pentru grupele
de juniori din cadrul Academiei”, a fost
mesajul clubului constănţean.

Halep a coborât o poziţie 
în clasamentul WTA

Tenismena constănțeană Simona Halep a
coborât un loc în clasamentul WTA dat
publicității luni, fiind acum pe locul 6, cu 4.962
de puncte. Halep a fost depăşită de
jucătoarea canadiană de origine română
Bianca Andreescu, care a avansat pe poziţia
a 5-a, cu 5.041 de puncte.

Celelalte tenismene tricolore din Top 200
WTA ocupă următoarele locuri: 76 (75).
Sorana Cîrstea 793p, 105 (107). Monica
Niculescu 598p, 107 (104). Mihaela
Buzărnescu 596p, 115 (116). Irina Begu 557p,
118 (119). Patricia Ţig 552p, 131 (131). Ana
Bogdan 500p, 178 (179). Elena-Gabriela
Ruse 343p, 190 (193). Irina Bara 319p.

Pe primul loc se menţine Ashleigh Barty
(Australia), cu 7.096 de puncte, urmată de
Karolina Pliskova (Cehia), cu 6.015 puncte, şi
de Naomi Osaka (Japonia), cu 5.621 de
puncte.

La dublu, tenismenele noastre din Top
100 WTA se află pe următoarele locuri: 38
(39). Raluca Olaru 1.770p, 48 (43). Monica
Niculescu 1.587p, 69 (68). Irina Begu 1.255p,
82 (80). Irina Bara 1.111p.

Copil a rămas pe locul 90 în
clasamentul ATP

În clasamentul ATP la simplu dat
publicităţii luni, Marius Copil se menţine pe
locul 90, cu 605 puncte. Următorii tenismeni
români din ierarhia ATP la simplu se află pe
următoarele poziții: 444 (461). Filip Jianu 72p,
509 (504). Nicolae Frunză 57p, 591 (589).
Alexandru Jecan 40p.

Sârbul Novak Djokovic este în continuare
lider, cu 10.365 de puncte, urmat de spaniolul
Rafael Nadal, cu 9.225 de puncte, şi de
elveţianul Roger Federer, cu 7.130 de puncte.

La dublu, tenismanul constănțean Horia
Tecău se menţine pe locul 20, cu 3.685 de
puncte. Următorii tenismeni români la dublu
se află pe următoarele poziţii: 156 (152).
Florin Mergea 463p, 229 (233). Marius Copil
270p, 297 (302). Alexandru Jecan 176p.

Pe scurtFotbal / Liga 1, etapa a 12-a

FC Viitorul a egalat-o pe CFR
în fruntea clasamentului

Evoluţie foarte bună pentru
jucătorii pregătiţi de
Gheorghe Hagi în

confruntarea din etapa a 12-a a Ligii 1
la fotbal, cu CFR Cluj, disputată pe
stadionul „Central” din Complexul
Sportiv al Academiei de Fotbal
„Gheorghe Hagi” de la Ovidiu.
Duminică seară, campioana en titre a
cedat în faţa Viitorului, care a egalat-o
astfel pe CFR în fruntea ierarhiei,
victoria cu scorul de 3-1 reuşită de
formaţia constănţeană fiind una pe
deplin meritată.

Cei 4.000 de suporteri constănțeni
care au aplaudat la final încă un
succes al favoriților s-au bucurat prima
oară în minutul 27, atunci când
Peteleu a trimis în propria poartă
mingea centrată din cădere de Boboc.
În minutul 37 a venit eurogolul lui
Cosmin Matei, cu o reluare perfectă de
la de aproximativ 25 de metri, mingea
poposind în vinclul porții clujene.
Diferenţa a crescut în minutul 57, când
Rivaldinho nu l-a iertat pe Arlauskis.
Golul de onoare al clujenilor a fost
reuşit de Culio, în minutul 76, dintr-un
penalty acordat cu mare întârziere de
arbitrul George Găman. De remarcat
şi prestaţia foarte bună a lui Cătălin
Căbuz, portarul Viitorului având din
nou mai multe intervenţii salvatoare.

„Am muncit foarte mult în ultimele
zile cu echipa. Am fost inspirat în
alcătuirea echipei, pentru că am jucat
cu mulţi atacanţi. Cred eu că 60 de
minute am meritat şi scorul şi jocul pe
care l-am făcut. După aceea, CFR-ul,
mai puternică, mai experimentată, a
venit peste noi. Au avut şi ei ocaziile
lor. Echipa mea a făcut un joc bun,
suntem la egalitate cu CFR-ul, o

victorie frumoasă. Suntem foarte
puternici acasă, sper să jucăm şi în
deplasare la fel de bine cum o facem
şi acasă. Să căpătăm mai multă
personalitate şi în meciurile din
deplasare şi atunci o să devenim
periculoşi. Suntem în grafic”, a
declarat Gheorghe Hagi.

Rezultat final: FC Viitorul - CFR 3-
1 (Peteleu 27-autogol, C. Matei 36,
Rivaldinho 57 / Culio 76-pen.).

Au evoluat - Viitorul (manager
tehnic Gheorghe Hagi): Căbuz - Boboc
Țîru (cpt.), Mladen, De Nooijer - C.
Matei (52 St. Filip), Artean, Houri - G.
Iancu (83 P. Iacob), Rivaldinho, G.
Ganea (55 M. Dulca); CFR (antrenor
Dan Petrescu): Arlauskis - Peteleu,
Vinicius, Cestor, Camora (cpt.) - Itu (46
Bordeianu), Hoban (60 Perreira), Culio
(81 Deac) - V. Costache, L. Traore, Al.
Păun. Cartonașe galbene: Boboc,
Țîru, St. Filip / Cestor, Culio.

Luni seară, după închiderea
ediţiei, s-au disputat ultimele două
meciuri ale etapei: FC Voluntari -
Chindia Târgovişte şi Astra Giurgiu -
FC Hermannstadt.

Clasament: 1. CFR 24p
(golaveraj: 29-11), 2. FC VIITORUL
24p (29-15), 3. Craiova 23p (18-12), 4.
Mediaş 21p (22-17), 5. Iaşi 18p (15-
11), 6. Botoşani 16p (18-18), 7. Sepsi
15p (11-8), 8. Astra 15p (14-14), 9.
FCSB 15p (14-18), 10. Dinamo 14p
(16-21), 11. Chindia 12p (14-17), 12.
Hermannstadt 10p (11-22), 13.
Clinceni 9p (16-26), 14. Voluntari 5p
(8-25).

În ultima etapă a turului, FC
Viitorul va întâlni, în deplasare,
duminică, 20 octombrie, de la ora
15.30, pe Academica Clinceni.

Adrian LUNGU
adrian.lungu@telegrafonline.ro

Cosmin Matei a fost felicitat pentru
eurogolul marcat în prima repriză

Fotbal judeţean

Schimbare de lider în Liga a IV-a
CS Agigea a profitat de remiza

înregistrată sâmbătă, la Albeşti, în
confruntarea dintre echipa locală
Gloria şi Viitorul Fântânele, trecând pe

primul loc în clasament după etapa a
11-a a Ligii a IV-a constănţene la
fotbal. CS Năvodari a realizat scorul
rundei, învingând categoric ultima
clasată în întrecerea seniorilor. La
juniori, Voința Valu lui Traian a
surclasat ocupanta ultimului loc, CS
Lipnița Carvăn.

Rezultate: Axiopolis Cernavodă -
CS Mihail Kogălniceanu 2-2 (la
seniori) şi 5-0 (la juniori), Viitorul
Pecineaga - CS Eforie 2-1 (la seniori)

şi 3-3 (la juniori), Portul
Constanța - Gloria
Băneasa 2-1 (la seniori)
şi 3-0 (la juniori), Sparta
Techirghiol - Victoria
Cumpăna 3-1 (la
seniori) şi 6-0 (la
juniori), Gloria Albeşti -
Viitorul Fântânele 2-2
(la seniori) şi 3-0 (la
juniori), Ştiinţa ALACAB
Poarta Albă - CS
Agigea 0-4 (la seniori)
şi 2-1 (la juniori), Farul
Tuzla - CSO Ovidiu 3-2
(la seniori) şi 2-0 (la

juniori), Voința Valu lui Traian - CS
Lipnița Carvăn 0-6 (la seniori) şi 16-0
(la juniori), CS Năvodari - Emaus
Cernavodă 10-0 (la seniori) şi 5-1 (la
juniori).

Clasament seniori: 1. Agigea 25p
(golaveraj: 29-16), 2. Fântânele 23p
(49-19), 3. Năvodari 23p (36-10), 4.

Albeşti 23p (28-8), ... 16. Ovidiu 8p
(17-22), 17. Poarta Albă 6p (11-29),
18. Emaus 0p (5-83).

Clasament juniori: 1. Năvodari
33p (golaveraj: 103-6), 2. Techirghiol
28p (88-11), 3. Portul 28p (65-11), 4.
Axiopolis II 25p (57-19), ... 15.
Cumpăna 9p (14-36), 15. Fântânele
9p (28-59), 17. Ovidiu 1p (12-55), 18.
Lipniţa Carvăn 0p (2-65).

n CURSURI PENTRU ARBITRI
n Comisia Judeţeană de Arbitri
Constanţa aduce la cunoştinţa tuturor
doritorilor faptul că joi, 10 octombrie,
vor începe cursurile Şcolii de arbitri.
Înscrierile se pot face la sediul
Asociaţiei Judeţene de Fotbal
Constanţa, str. Ion Bănescu nr. 2 şi la
Casa de Cultură, la data începerii
cursurilor. Cursurile sunt gratuite şi se
vor desfăşura, de la ora 18.30, la
Casa de Cultură a Sindicatelor din
Constanţa - Sala Mică. Condiţii de
participare: vârsta minimă: 14 ani.
Pentru informaţii: 0733.001.202.
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Gloria Albeşti a egalat în inferioritate numerică
(sursa foto: Facebook CS Gloria Albesti)


