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Viitorul susține returul în UEFA
Youth Lueague

Marți, de la ora 19.00, FC Viitorul
Constanța U19 va susţine manșa secundă
din primul tur al UEFA Youth League, Liga
Campionilor rezervată formațiilor de tineret.
Jucătorii pregătiți de Cristian Cămui și Vasile
Mănăilă îi vor înfrunta, în deplasare, pe
slovenii de la NK Domžale., după ce manșa
tur, disputată la Ovidiu, s-a încheiat la
egalitate, scor 0-0.

Halep a avansat pe poziţia 
a 5-a WTA

Tenismena constănțeană Simona Halep
a urcat de pe locul 6 pe locul 5 în clasamentul
WTA dat publicității luni, cu 4.962 de puncte.
La dublu, Halep este pe locul 146, cu 531 de
puncte, în urcare trei poziţii. După ce nu a
participat la turneul de la Moscova, Simona
Halep a plecat la Shenzhen, pentru Turneul
Campioanelor, programat în perioada 28
octombrie - 3 noiembrie.

Succes în deplasare pentru CS
Phoenix-Ştiinţa

În etapa a patra a Ligii Naţionale de
baschet feminin, Grupa Est, echipa CS
Phoenix-Ştiinţa Constanţa s-a impus,
duminică seară, în deplasare, în partida cu
CS Agronomia Bucureşti, scor 48-43, la
pauză 22-19. Baschetbalistele antrenate de
Carmin Popa și Ramona Coroamă au obţinut
astfel a doua victorie în actualul campionat,
rezolvând problema învingătoarei în ultimul
sfert.

Scorul pe sferturi în meciul Agronomia -
Phoenix-Ştiinţa: 10-10, 9-12, 16-8, 8-18.

Punctele echipei constănțene au fost
înscrise de Denisa Vaţi 16, Vladinka Erak 11,
Katarina Matijevic 10, Andreea Beldian 6 şi
Andreea Mititelu 5.

Pentru Phoenix-Știința urmează miercuri,
de la ora 18.00, manșa secundă din primul
tur al Cupei României, la Tg. Secuiesc,
constănţencele pornind cu un mic avantaj,
după victoria din tur, scor 61-58.

Voleibalistele de la CS Medgidia
au cedat şi la Galaţi

În etapa a treia din Divizia A1 la volei
feminin, formaţia CS Medgidia a a suferit a
treia înfrângere consecutivă, cedând
duminică seară, în deplasare, în confruntarea
cu CSU Belor Galaţi. Rezultat final: CSU
Belor Galaţi - CS Medgidia 3:1 (25:15, 25:18,
13:25, 25:19). În partida de la Galaţi, pentru
CS Medgidia (antrenori Florin Voinea şi Radu
Began) au evoluat următoarele voleibaliste:
Sara Najdic (5p) - Larisa Vasilică (16p),
Gabriela Orlandea (6p), Diana Ariton (11p),
Glauciele Martins Da Silva (15p), Loredana
Dobriceanu (6p) şi Mihaela Albu - libero; au
mai jucat: Andreea Ordeanu (1p), Elena Albu
(1p), Mădălina Iacobiță şi Marina Cojocaru.

În etapa viitoare, CS Medgidia va evolua
pe teren propriu, sâmbătă, de la ora 17.00, în
Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”, urmând să
întâlnească pe CSM Volei Alba Blaj,
campioana en titre.

Pe scurtFotbal / Liga 1, etapa a 13-a

Viitorul, salvată de bara
transversală

Etapa a 13-a, ultima a turului
din sezonul regulat al Ligii
1, a fost una cu semi-

ghinion pentru FC Viitorul Constanţa,
ocupanta locului secund neputând
obţine victoria în confruntarea cu
penultima clasată, Academica
Clinceni, în meciul disputat duminică,
la Călăraşi. A fost un duel în care nu s-
a marcat, dar în care ambele echipe
au beneficiat de ocazii clare de gol. În
prima repriză, jucătorii pregătiţi de
Gheorghe Hagi aufost mai aproape de
deschiderea scorului, însă Calcan, în
min. 30, ratare uriaşă, şut peste poartă
din trei metri, şi Gabi Iancu, în min. 35,
minge trimisă de puţin pe lângă
poartă, nu au găsit drumul spre gol. În
repriza a doua am notat şuturile
periculoase ale formaţiei constănţene,
autori Houri, De Nooijer, Cosmin
Matei, Andrei Ciobanu şi Gabi Iancu,
dar cele mai mari ocazii le-au irosit
jucătorii de la Academica, Vojtus, în
min. 64, şi Cristi Dumitru, în min. 87,
trimiţând balonul în bara transversală.

Rezultat final: Academica Clinceni
- FC Viitorul Constanţa 0-0.

„Îmi pare rău că nu am repetat
prestaţia din meciul cu CFR. Din
păcate, doar anumite momente
bunicele. Nu sunt mulţumit de echipa
mea. Mă aşteptam să câştigăm,
puncte importante, dar rămânem
mulţumiţi şi cu punctul acesta”, a spus
Gică Hagi.

Au evoluat - Academica Clinceni
(antrenor Ilie Poenaru): Vâlceanu - Fl.
Achim, Patriche, Netzer (41
Chatziterzoglou), P. Pîrvulescu - Șut,
Cebotaru (cpt.) - Merloi (84 Cr.
Dumitru), Buziuc (77 Dobrescu), R. Ion
- Vojtus; Viitorul Constanța (manager

tehnic Gheorghe Hagi): Căbuz -
Boboc, Țîru (cpt.), Mladen, De Nooijer
- C. Matei (77 M. Dulca), Artean (34 Vl.
Achim), Houri - G. Iancu, G. Ganea
(60 A. Ciobanu), Calcan. Cartonașe
galbene: Netzer, Buziuc, P. Pîrvulescu
/ G. Iancu. Meciul a fost arbitrat la
centru de Iulian Călin.

În etapa a 14-a, prima din retur,
FC Viitorul va întâlni, în deplasare,
duminică, 27 octombrie, de la ora
20.30, pe Dinamo București.

Alte rezultate din etapa a 13-a -
vineri: FC Hermannstadt - FC Voluntari
0-0, FC Dinamo Bucureşti  - Gaz
Metan Mediaş 2-0 (Mrzljak 21,
Sorescu 73); sâmbătă: CFR Cluj - U.
Craiova 2-0 (L. Traore 70, Omrani 77);
duminică: Sepsi Sf. Gheorghe - Astra
Giurgiu 2-3 (Karanovic 14, Vaşvari 80-
pen. / Tincu 31-autogol, Budescu 33,

Răduţ 75), Chindia Târgovişte - FCSB
1-2 (D. Florea II 13 / M. Leca 30-
autogol, Gnohere 57).

Luni seară, după închiderea
ediţiei, s-a disputat ultimul joc al
etapei: CSM Politehnica Iaşi - FC
Botoşani.

Clasament: 1. CFR 27p
(golaveraj: 31-11), 2. FC VIITORUL
25p (29-15), 3. Craiova 23p (18-14), 4.
Mediaş 21p (22-19), 5. Astra 19p (17-
16), 6. Iaşi 18p (15-11), 7. FCSB 18p
(16-19), 8. Dinamo 17p (18-21), 9.
Botoşani 16p (18-18), 10. Sepsi 15p
(13-11), 11. Chindia 15p (16-19), 12.
Hermannstadt 12p (11-22), 13.
Clinceni 10p (16-26), 14. Voluntari 6p
(8-26).
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Ultimul turneu major

Bătălia pentru JO din 2020 la baschet 3x3 
se încheie la Constanța

3x3 Constanța Streetplay, ediția
de iarnă, este ultimul turneu major
organizat în România la care punctele

adunate de jucători vor conta în
duelul națiunilor pentru calificarea la
Jocurile Olimpice de la Tokyo, din
2020. Evenimentul marca Sport Arena

Streetball va avea loc în zilele de 26
și 27 octombrie, în City Park Mall,
fiind organizat de Asociația Județeană

de Baschet
Constanța, în
colaborare cu
Sport Arena
Streetball și City
Park Mall.

Clasamentul
mondial pe
națiuni, alcătuit în
baza punctelor
acumulate de
jucătorii din
fiecare țară în
perioada 1
noiembrie 2018 -
1 noiembrie
2019, va fi
principalul criteriu

de calificare la turneul olimpic de
baschet 3x3 de la Tokyo 2020.

Cu premii totale în valoare de
peste 15.000 de lei și cu un premiu în

bani la categoria de elită, Open
Masculin, în valoare de 4.500 lei,
turneul de la Constanța se anunță
unul extrem de puternic. Cei mai buni
jucători de baschet 3x3 din țară sunt
așteptați să-și reunească din nou
forțele în echipele tradiționale.

Înscrierile sunt gratuite și vor
avea loc începând cu 21 octombrie,
ora 15.00, pe site-ul 3la3.ro și se vor
încheia după atingerea numărului
limită de 30 de echipe sau la 23
octombrie, ora 23.00.

Constănțenii vor putea juca
baschet în toată săptămâna
premergătoare evenimentului pe
terenul special amenajat în incinta
City Park Mall, care va găzdui, pe
lângă meciurile de baschet,
concursuri pentru spectatori,
momente de dans și majorete, invitați
speciali și multe alte surprize.
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Jucătorii Viitorului nu au găsit drumul spre gol
la Călăraşi (sursa foto: www.fcviitorul.ro)


