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„Uniţi pentru Mihai” la Oradea

Hagi, Popescu, Mutu
şi Rădoi, printre invitaţi
Foşti şi actuali fotbalişti de
marcă şi-au anunţat prezenţa la Oradea pe 26 mai. Hagi,
Popescu, Mutu, Rădoi, Keşeru sau Mertens sunt câteva
dintre numele sonore care
vor juca pe Stadionul „Iuliu
Bodola” în cadrul acţiunii
„Uniţi pentru Mihai”.
Scopul evenimentului organizat de Asociaţia „George
Ogăraru” îl constituie colectarea de fonduri pentru Asociaţia
„Mihai Neşu”. La turneul caritabil vor participa trei echipe:
Naţionala României, UEFAntasticii Steaua şi Prietenii lui
Mihai Neşu. Conform aﬁşului
prezentat de organizatori, din
reprezentativa tricoloră vor
face parte, printre alţii, Gică
Hagi, Gică Popescu, Adrian
Mutu, Cosmin Contra, Lucian
Sânmărtean, în echipa stelişti-

Mihai Neșu, alături de câțiva dintre UEFAntasticii Stelei la prima ediție a evenimentului
lor se vor regăsi Mirel Rădoi,
George Ogăraru, Florin Lovin,
Petre Marin, Gabriel Boştină,
iar dintre prietenii lui Mihai
Neşu vor veni belgianul Dries
Mertens (Napoli), Claudiu
Keşeru, Ovidiu Hoban, Cosmin Vâtcă, George Puşcaş.
Alte detalii urmează să ﬁe

oferite de organizatori în perioada următoare, prin intermediul paginii de facebook Uniţi
pentru Mihai. „Rugăm suporterii care doresc să participe
la meci să se unească în grupuri şi să solicite biletele din
timp. Vom avea şi anul acesta
tricouri şi eşarfe speciale, în

culorile naţionale, pentru a ﬁ
în ton cu anul deosebit în care
ne aﬂăm, cel al centenarului.
Meciul va ﬁ urmat de o gală
caritabilă”, se menţionează pe
pagina de facebook dedicată
evenimentului ajuns la a doua
ediţie.
 Horia BUZ

CE de handbal feminin, în faza grupelor principale

Islanda şi Austria, primele eliminate
În ziua a 5-a a Campionatului European de handbal
masculin din Croaţia s-au
luat şi primele ”decizii”, odată cu încheierea jocurilor în
Grupele A şi B. Islanda şi
Austria au fost eliminate din
competiţie, în timp ce Suedia şi Franţa s-au caliﬁcat în
grupele principale cu maximum de puncte.

Jocurile în Grupa A au fost
tare încurcate. Cu două înfrângeri şi golaveraj minus 15
în primele două zile, Serbia a
obţinut caliﬁcarea în Grupa
Principală, după ce a învins
Islanda cu 29-26. Echipa lui
Jovica Cvetkovic a avut un ﬁnal fulminant în ultimele 5 minute, perioadă în care a reuşit
un ”parţial” de 4-1, după ce în
cea mai mare parte a jocului
a fost condusă. Serbia a pri-

mit un ajutor mai târziu şi din
partea Suediei, învingătoare
cu 35-31 în faţa Croaţiei, astfel că a avansat pentru prima
dată în ultimii ani într-o fază
superioară, după ce a lipsit de
la ultimele două Campionate
Mondiale, iar la ultimele două
ediţii ale Campionatelor Europene s-a oprit după prima
fază. Stefan Vujic, jucătorul
Stelei, a jucat aproape 30 de
minute şi a marcat două goluri,
în timp ce Nikola Crnoglavac
(Constanţa), handbalistul care
i-a luat locul lui Marko Vujin,
a rămas pe bancă tot meciul.
Spuneam ceva mai sus de jocurile încurcate din această
grupă. Islanda a debutat cu o
victorie mare în faţa Suediei,
26-24, după ce a condus şi la 10
goluri diferenţă în respectiva
întâlnire, dar a plecat acasă. În
acelaşi timp, Suedia a reuşit să

obţină două victorii în următoarele două partide, suﬁcient
pentru a avansa mai departe
cu maximum de puncte. Practic, Serbia şi Suedia s-au ajutat
reciproc şi au avut de câştigat.
Nordicii au aşternut liniştea la
Split, reuşind să domine de la
început şi până la sfârşit echipa gazdă, susţinută de 11.000
de fani. Suedia s-a impus cu
35-31, iar acum visează la tot
ce e mai frumos, după ce ani
la rândul s-a împotmolit în
fazele superioare. În schimb,
Croaţia trebuie să joace perfect grupa principală pentru a
prinde semiﬁnalele, dar nu-i va
ﬁ uşor cu Franţa şi Norvegia.
Franţa şi Norvegia s-au caliﬁcat la pas în faza următoare,
după ce au câştigat fără probleme partidele cu Belarus şi
Austria din Grupa B. Diferenţa de la ﬁnal dintre cele două

naţionale a fost făcută de acel
32-31 pentru Franţa din prima
zi, rezultat care putea ﬁ foarte
bine şi în favoarea Norvegiei.
În etapa a 3-a a grupei, Franţa
a învins Belarus cu 32-25, în
timp ce Norvegia s-a distrat cu
Austria, 39-28. Austria pleacă acasă şi mai mult ca sigur
se va aﬂa în urna României la
tragerea la sorţi pentru playoff-ul Campionatului Mondial.
Aşadar, România nu va putea
înfrunta Austria.
Grupa principală I a Campionatului European va începe
cu următorul clasament: 1. Suedia – 4p (+9), 2. Franţa – 4p
(+8), 3. Croaţia – 2p (+6), 4.
Norvegia – 2p (+4), 5. Belarus
– 0p (-12), 6. Serbia – 0p (-15).


Griji în plus înaintea
meciului cu Bouchard

Simona Halep are
entorsă la gleznă
Simona Halep are entorsă de gradul 1 cu
întindere uşoară a ﬁbrelor ligamentului de
la glezna stângă, în urma accidentării suferite în meciul câştigat în faţa australiencei
Destanee Aiava, scor 7-6(5), 6-1, în runda
inaugurală a turneului de la Australian
Open.
Liderul mondial s-a accidentat la începutul
actului secund după ce a călcat strâmb, dar
până la ﬁnal a găsit resursele necesare pentru a închide partida. Marţi seară, medicii au
stabilit diagnosticul liderului mondial. Cea mai
bună jucătoare a lumii are entorsă de gradul
1 cu întindere uşoară a ﬁbrelor ligamentului
de la glezna stângă. Ortopezii australieni i-au
recomandat liderului mondial să poarte o faşă
ghipsată sau o orteză, dar să facă şi terapie cu
ultrasunete.
“Totul e OK, e OK”, a spus Simona, cu o
voce înceată, potrivit apropiaţilor, după stabilirea diagnosticului. Cu o durere ascuţită la
glezna stângă, Simona poartă, la Melbourne,
permanent, ﬁe un bandaj ghipsat, ﬁe o orteză.
La antrenamentul de ieri, eleva lui Darren
Cahill a folosit gheaţă, aplicată pentru a reduce
inﬂamaţia, combinată cu compresia prin faşă
elastică, cu scopul de a reduce edemul local.
Simona Halep o înâlneşte astăzi, de la ora
10:00, în turul secund de la Australian Open,
pe canadianca Eugenie Bouchard, 23 ani, locul
112 WTA. Meciul va ﬁ transmis în direct de
Eurosport.
Liderul WTA are 2-1 în duelurile directe cu
Bouchard, după succesele din 2014, în optimi
la Indian Wells, cu 6-2, 1-6, 6-4, şi în în grupă
la Turneul Campioanelor de la Singapore, cu
6-2, 6-3. Singura victorie a canadiencei a venit
tot în 2014, în semiﬁnale, la Wimbledon, cu
7-6 (5), 6-2.
Celelalte două românce rămase în cursă au
jucat astă noapte, Ana Bogdan (104 WTA) cu
Yulia Putintseva (54 WTA) şi Sorana Cîrstea
(36 WTA) cu Lucie Safarova (29 WTA). 

