
Rezultatele formaţiilor
constănţene

BASCHET MASCULIN, Liga Naţională,
etapa a 3-a: CS Municipal Tg. Jiu - BC Athletic
Constanța 57-66 (34-31).

RUGBY, SuperLiga CEC Bank, etapa a 9-
a: CS Universitatea Cluj - CS Tomitanii
Constanţa 40-34 (14-21).

RUGBY, Divizia Naţională de Seniori,
etapa a 5-a: Rugby Club Gura Humorului - CS
Năvodari 8-41 (3-15).

FOTBAL, Liga a 3-a, Seria a 2-a, etapa a
10-a: CS Medgidia - CS Afumaţi 0-6 (Buduroi
13, Lupuţ 30, 41, Vîrtej 43, R. Avram 65, Al.
Burlacu 84), CS Viitorul Ianca - CSA Axiopolis
Sport Cernavodă 3-0 (A. Radu 29, 75, M.
Coman 11), ACS Mostiştea Ulmu - CS
Poseidon Limanu-2 Mai 3-1 (Al. Gheorghe 11,
70, S. Radu 55 / M. Lazăr 30).

VOLEI FEMININ, Divizia A1, etapa a 4-a:
CS Medgidia - CSM Volei Alba Blaj 1:3 (25:15,
13:25, 21:25, 12:25).

FC Viitorul a transferat un
atacant camerunez

FC Viitorul Constanţa a anunţat vineri, pe
site-ul oficial, transferul atacantului camerunez
Jacques Zoua. În vârstă de 28 de ani, Zoua
este internațional camerunez, având 26 de
prezențe în prima reprezentativă a „leilor
neîmblânziţi”. După ce a efectuat vizita
medicală, Zoua a semnat un contract valabil
până în vara anului viitor cu gruparea
constănţeană, cu drept de prelungire până în
iulie 2022.

CFR, victorie importantă la
Rennes

CFR Cluj a obţinut joi seară, în deplasare,
în etapa a treia din UEFA Europa League, un
succes extrem de important în duelul pentru
calificarea în 16-imile de finală ale competiţiei.
Campioana României s-a impus cu scorul de
1-0 în confruntarea cu formaţia franceză
Rennes FC, unicul gol al partidei fiind marcat
de Ciprian Deac, în minutul 9, din lovitură
liberă.

În minutul 5, portarul Mendy a fost eliminat
după ce l-a faultat pe Lacina Traore din postura
de ultim apărător, la marginea careului de 16
metri. În poartă a intrat Bonet, în vârstă de 16
ani, care a fost învins de Deac. În minutul 28,
Boli l-a faultat în careu pe Hunou şi arbitrul rus
Aleksei Eskov a acordat penalty pentru
Rennes, dar Niang a trimis mingea pe lângă
poartă. Rennes a evoluat din minutul 46 în
nouă jucători, după eliminarea lui Camavinga,
iar în final, din minutul 82, şi CFR a avut un om
mai puţin, Susic primind şi el cartonaşul roşu.
La final, antrenorul Dan Petrescu a recunoscut
jocul slab al CFR-ului, mai ales când a avut doi
jucători în plus, astfel că nu ştie dacă victoria
cu 1-0 este meritată. Tehnicianul campioanei
României a mai spus că este foarte supărat pe
jucători şi că niciunul dintre ei nu l-a mulţumit.

Au evoluat pentru CFR: Arlauskis - Susic,
A. Burcă, Boli, Camora (cpt.) - Djokovic. (70 Al.
Păun), Bordeianu (66 Hoban), Culio - C. Deac,
L. Traoré (84 Cestor), Omrani.

În cealaltă partidă din etapa a treia a
Grupei E din UEL, disputată tot joi seară, Celtic
Glasgow a învins-o pe Lazio Roma, cu scorul
de 2-1 (Christie 67, Julien 89 / Lazzari 40).

Clasament: 1. Celtic 7p (golaveraj: 5-2), 2.
CFR 6p (3-3), 3. Lazio 3p (4-5), 4. Rennes 1p
(3-5).

Programul etapei a 4-a (7 noiembrie):
Lazio - Celtic şi CFR - Rennes.
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Pe scurt.Fotbal / Liga a 2-a, etapa a 14-a

FC Farul continuă seria
victoriilor pe teren propriu

Etapa a 14-a a Ligii a 2-a la
fotbal a adus prima înfrângere din
actualul campionat ocupantei
primului loc din clasament, CS
Mioveni, FC Farul Constanţa
învingând-o cu scorul de 2-0 (P.
Antoche 4, Kanda 57). Jucătorii
pregătiţi de Ianis Zicu şi Daniel
Florea au avut o evoluţie foarte bună,
iar cele trei puncte obţinute la finalul
confruntării de sâmbătă, care a avut
loc pe stadionul „Gheorghe Hagi” din
Constanţa, sunt absolut meritate.
Farul a deschis scorul în min. 4,
după un șut spectaculos al lui Paul
Antoche, mijlocașul farist şutând
puternic, de la aproximativ 25 de
metri, iar mingea a lovit bara din
stânga portarului Flavius Croitoru
înainte de a poposi în plasă. După ce
oaspeţii au forţat egalarea, finalul
primei reprize a a aparţinut Farului.
Alexandru Stoica, în min. 35, şi Ionuț
Stoica, în min. 47, au trimis mingea
în bară, iar al doilea gol a venit în
min. 57, când Ionuț Stoica a trecut de
fundaşii adverşi şi i-a pasat perfect
lui Baudouin Kanda, care a îndeplinit
o simplă formalitate. CS Mioveni ar fi
putut înscrie golul de onoare, dar
Hergheligiu, în min. 75, şi Raul
Costin, în min. 90+1, au expediat şi
ei mingea în bară.

FC Farul și-a păstrat astfel
invincibilitatea pe teren propriu, iar
antrenorul Ianis Zicu şi-a felicitat
elevii pentru prestaţia din partida de
sâmbătă: „Jucătorii au jucat așa cum
trebuie și cum pot să o facă. Din
prima zi de când am venit aici și am
văzut cum se antrenează nu aveam
niciun dubiu că nu pot să arate de
maniera această. Sunt jucători care
au dorință mare de afirmare. Cred că
foarte multe cluburi din liga întîi deja
se uită la ei, dar noi sperăm să-i
ținem cât mai mult, să avem
stabilitate, să fim un club serios, iar
orașul să-și dorească să realizeze
ceva. Vreau să-i felicit pentru că au
dat dovadă de personalitate, de
curaj, de calitate”.

Au evoluat pentru Farul: Muțiu
(cpt.) - Cană, V. Lică, I. Ursu, D.
Panait - R. Greu (84 Nicola), P.
Antoche - Kanda, Cruceru (79 M.
Doumbia), Al. Stoica (87 Carabela) -
I. Stoica.

Alte rezultate - vineri: Pandurii
Tg. Jiu - U. Cluj 0-1; sâmbătă:
Concordia Chiajna - FK Csikszereda
1-0, Viitorul Pandurii Tg. Jiu -
Metaloglobus Bucureşti 1-0, Rapid
Bucureşti - Ripensia Timişoara 0-0,
ASU Politehnica Timişoara - Dunărea
Călăraşi 1-1; duminică: CSM Reşiţa -

UTA Arad 2-3.
Luni, de la ora 18.00(în direct la

Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look
Sport), va avea loc partide FC Argeş
- Gloria Buzău.

Meciul Turris Oltul Tr. Măgurele -
Petrolul Ploieşti a fost amânat,
urmând să se dispute la 20
noiembrie.

Întâlnirea Daco-Getica Bucureşti
- Sportul Snagov nu va avea loc,
echipa Daco-Getica anunţând că se
retrage din campionat. Toate
rezultatele acestei formaţii vor fi
anulate.

Clasament: 1. Mioveni 27p
(golaveraj: 23-10), 2. UTA 26p (31-8),
3. Turnu Măgurele 26p (25-11), 4.
Viitorul Pandurii 24p (19-15), 5.
Metaloglobus 22p (18-13), 6. FC
FARUL 22p (15-12), 7. Rapid 21p
(14-10), 8. Petrolul 21p (14-11), 9.
Buzău 20p (20-11), 10. Chiajna 19p
(11-15), 11. FC Argeş 17p (16-17),
12. Ripensia 17p (19-21), 13. U. Cluj
16p (18-15), 14. Călărași 16p (17-
19), 15. Csikszereda 16p (12-16), 16.
Reșița 15p (16-21), 17. ASU Poli 14p
(12-9), 18. Pandurii 7p (8-26), 19.
Daco-Getica 6p (8-33), 20. Snagov
5p (8-32).
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Paul Antoche a deschis scorul cu o execuţie spectaculoasă

Duel Halep - Andreescu, la Turneul Campioanelor
Simona Halep, ocupanta locului

5 WTA, va evolua în Grupa Violet de
la Turneul Campioanelor, competiţie
programată în perioada 28 octombrie
- 3 noiembrie, la Shenzhen.
Tenismena constănţeană o va
înfrunta luni, de la ora 14.00 (în
direct la Digi Sport 1), în primul meci
din grupă, pe Bianca Andreescu
(Canada, locul 4 WTA). Va fi prima
confruntare dintre cele două
tenismene din cariera lor.

Halep va participa pentru a
şasea oară la Turneul Campioanelor,
sperând să obţină rezultate cât mai
bune. Andreescu aşteaptă cu
nerăbdare întâlnirea cu Halep,
apreciind că meciul va fi unul foarte

interesant.
În cealaltă partidă din grupă se

vor întâlni Karolina Pliskova (Cehia,
locul 2 WTA) și Elina Svitolina
(Ucraina, locul 8 WTA), deţinătoarea
trofeului.

În Grupa Roşie s-au disputat
duminică primele întâlniri: Naomi
Osaka (Japonia, locul 3 WTA) - Petra
Kvitova (Cehia, locul 6 WTA) 7-6
(7/1), 4-6, 6-4 şi Ashleigh Barty
(Australia, locul 1 WTA) - Belinda
Bencic (Elveţia, locul 7 WTA) 5-7, 6-
1, 6-2.

Kiki Bertens (Olanda, locul 10
WTA) şi Sofia Kenin (SUA, locul 12
WTA) sunt rezerve, urmând să
participe doar în cazul în care vor

exista accidentări.
Turneul Campioanelor s-a mutat

din acest an de la Singapore la
Shenzhen, fiind dublată şi valoarea
premiilor totale, de la 7 milioane de
dolari la 14 milioane de dolari.

Câştigătoarea turneului va
obţine cel mai mare premiu din
istoria tenisului, 4,75 de milioane de
dolari, mai mult decât învingătoarea
de la US Open, 3,85 de milioane de
dolari. Pentru a primi cele aproape
cinci milioane de dolari este
obligatoriu ca tenismena care va
obţine trofeul să câştige toate
meciurile din faza grupelor.
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Luni, la Shenzhen, de la ora 14.00


