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Hotărârea se va lua în următorul Cex al FRF

Sorana Cîrstea, eliminată
de la Eastbourne

Liga a II-a începe
în 5 august

A fost învinsă
de Johanna Konta
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, locul 61 în clasamentul WTA, a ratat
accederea în optimile de ﬁnală ale turneului
de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu
premii în valoare totală de 753.900 de dolari.

Cu toate că marţi a avut
loc şedinţa Comitetului Executiv al Federaţiei Române
de Fotbal, prilej cu care s-a
decis data de începere a Ligii
I (14 iulie), în ceea ce priveşte
startul eşalonului secund nu
s-a luat nicio hotărâre oﬁcială. Cu toate acestea, Auraş
Braşoveanu, reprezentantul
Ligii a II-a în Cex al FRF,
a declarat pentru liga2.ro
că noul sezon al eşalonului
secund va debuta în primul
weekend din august.
Noua întrunire a Cex este
programată pentru 11 sau 12
iulie, prilej cu care se vor stabili datele de start ale ligii secunde şi eşalonului trei. „Pentru Liga a II-a am avut discuţia
preliminară.
Va începe pe data de 5 august şi se va termina, prima
parte, pe data de 9 decembrie,
perioadă în care se vor disputa
19 etape din tur, plus două etape din retur.
Totodată, vor ﬁ şi etape de
Cupa României”, a declarat
Auraş Braşoveanu.
Până pe 1 iulie, FRF va ﬁnaliza modiﬁcările la regulamentul de desfăşurare a activităţii
fotbalistice.

Luceafărul Oradea va începe noul sezon cu gânduri de promovare

Metalul Reşiţa în
locul lui FC Braşov

La fel ca şi în ediţia trecută de campionat, Liga a II-a
va avea 20 de echipe. Până la
această oră, singurul club care,
cel mai probabil, nu se va putea
înscrie în competiţie este FC
Braşov, asta din cauza problemelor ﬁnanciare. Locul acestei

Tyson Fury despre duelul
McGregor - Mayweather

echipe va ﬁ luat de Metalul
Reşiţa, formaţie care a retrogradat sportiv la ﬁnalul ediţiei
trecute de campionat.
Termenul limită de înscriere în Liga a II-a este 20 iulie.
Echipele cu drept de participare în eşelonul secund sunt:
Pandurii Târgu Jiu, ASA Târgu Mureş, UTA, CS Mioveni, Chindia Târgovişte, FC

Braşov, Dunărea Călăraşi, CS
Afumaţi, Olimpia Satu Mare,
Luceafărul Oradea, Dacia
Unirea Brăila, Foresta Suceava, CS Baloteşti, Academica
Clinceni, ASU Poli Timişoara,
Ştiinţa Miroslava, Metaloglobus Bucureşti, SCM Piteşti
(FC Argeş), Ripensia Timişoara şi AFC Hermannstadt.
 Sorin ILISIE

Sebi Ionescu va participa la Jocurile Mondiale
Universitare

„Va ﬁ făcut knockout Convocat la naţionala
universitară
în 35 de secunde”
Pugilistul britanic Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, crede că irlandezul Conor McGregor îl va învinge prin
knockout, în 35 de secunde, pe americanul
Floyd Mayweather.

„Cred că McGregor îl va face knockout în 35
de secunde, aşa cum a făcut cu Jose Aldo (n.r.
- pe care l-a învins în 13 secunde, în UFC).
Cred că McGregor va avea nevoie de o singură
rundă. O victorie a lui McGregor ar face bine
boxului”, a declarat Fury, pentru IFL TV. Mult
așteptatul meci de box dintre luptătorul irlandez de arte marțiale mixte Conor McGregor și
boxerul american Floyd Mayweather va avea
loc pe 26 august, la Las Vegas. McGregor
este marea vedetă a UFC, cel mai important
campionat de arte marțiale mixte (MMA).
Mayweather a câștigat toate cele 49 de meciuri
disputate ca profesionist și a adunat o avere de
evaluată la 800 milioane dolari. Neînvins la
profesionişti, cu 25 de victorii, dintre care 18
prin knockout, Fury a boxat ultima oară în noiembrie 2015, când l-a învins pe campionul absolut la momentul respectiv, ucraineanul Vladimir Klitcshko, şi l-a deposedat de centrurile
WBO şi WBA. În toamna anului 2016, Fury,
în vârstă de 28 de ani, a fost depistat pozitiv
cu cocaină, iar Corpul de Control al Boxului
Britanic (BBBofC) i-a suspendat licenţa. 

Unul dintre cei mai tineri componenţi ai echipei de baschet CSM CSU
Oradea a primit un frumos cadou de
ziua sa de naştere. Sportivul, care a
împlinit luni vârsta de 20 de ani, a
fost convocat la naţionala universitară a României care va participa la
Jocurile Mondiale Universitare ce se
vor desfăşura în perioada 20-29 august la Taipei, capitala Taiwanului.

Venit pe meleaguri bihorene la începutul anului 2015, craioveanul Ionescu
n-a reuşit să se impună într-o echipă
care se bate an de an pentru titlul naţional. Astfel el a fost împrumutat la CSM
Ploieşti, formaţie alături de care a reuşit
promovarea în Liga Naţională la ﬁnele
sezonului 2015-2016. În ultima ediţie de
campionat, coordonatorul de joc înalt
de 1,85 metri a fost cedat din nou sub
formă de împrumut la echipa Dinamo
jucând pe prima scenă a beschetului
românesc. În 22 partide disputate pe
parcursul sezonului precedent, Ionescu
a avut medii statistice de 2,5 puncte, 9,7
recuperări și 0,5 pase decisive pentru
1,2 la eﬁciență în aproape 11 minute jucate pe meci. Dinamo a ocupat locul al
10-lea în LNBM. Reunirea lotului universitar este programată pentru data de
27 iulie. Programul selecţionatei universitare a României la Universiada din

Sebastian Ionescu, un jucător pe
care Achim va conta în sezonul
viitor
Taipei va ﬁ următorul: 20 august, cu
Cehia, 21 august, cu Estonia, 23 august,
cu Emiratele Arabe Unite, 24 august,
cu SUA, şi 25 august, cu Argentina.
În prezent, baschetbalistul legitimat la
CSM CSU Oradea face parte din lotul
lărgit al naţionalei de tineret U20 aﬂându-se în pregătiri, unde se bate pentru
un loc între primii 12 care vor juca la
Campionatul European U20 – Divizia
B, turneu care va ﬁ găzduit de oraşul
de pe Crişul Repede în perioada 14-23
iulie. Tot din această selecţionată mai
face parte şi Bogdan Nicolescu, un alt
baschetbalist care se va aﬂa sub comanda lui Cristian Achim în sezonul viitor.
Totodată, Bobe se aﬂă şi în vederile lui
Marcel Ţenter pentru selecţionata de
seniori care va participa la Eurobasket
2017. La fel ca şi Ionescu, Bogdan va
trebui să lupte pentru a prinde lotul de
12 al naţionalei „mari”.
 Sorin ILISIE

Cîrstea a fost învinsă, scor 2-6, 2-6, de către
sportiva britanică Johanna Konta, ocupanta
locului 6 în ierarhia WTA, după o oră şi 13
minute de joc.
În primul set, Cîrstea şi-a pierdut serviciul
încă din start, dar a reuşit să egaleze, doar
pentru a-şi ceda din nou serviciul, apoi Konta
s-a distanţat decisiv (1-3). După o serie de
trei game-uri în care cele două au mers cap la
cap cu seriviciul, Konta a reuşit un nou break
(5-2) şi a servit bine în ultimul game pentru
a-şi trece în cont primul set, scor 6-2. În actul
secund, Cîrstea s-a văzut condusă cu 4-0, după
ce şi-a cedat din nou serviciul în debut. În
ﬁnal, Johanna Konta a câştigat setul doi, scor
6-2. În turul următor, Johanna Konta va juca
împotriva letonei Jelenei Ostapenko (9 WTA).
Pentru accederea în 16-imile turneului britanic,
Cîrstea va încasa un cec în valoare de 9,850 şi
55 de puncte în ierarhia mondială. 

Brazilianul caută o nouă
provocare

Dani Alves va pleca
de la Juventus

Fotbalistul brazilian Dani Alves, în vârstă
de 34 de ani, a conﬁrmat, prin intermediul
unui mesaj postat pe contul de Instagram,
că va pleca de la Juventus Torino după doar
un sezon.
„Relaţia noastră profesională se sfârşeşte. Îi
voi păstra cu mine pe toţi cei care, cu dragoste,
au făcut din Juventus un club mare. Îmi cer
scuze faţă de fani dacă, la un moment dat, am
făcut ceva care să-i supere. Nu am avut niciodată intenţie. Am un mod spontan de a trăi,
pe care puţini îl înţeleg. Chiar dacă nu sunt
perfect, inima mea e pură. Vreau să mulţumesc
suporterilor şi colegilor pentru anul petrecut
împreună, la un club care câştigă trofee şi ajunge în ﬁnale”, a scris Alves pe Instagram.
Presa internaţională a scris, în ultimele
săptămâni, despre un posibil transfer al lui
Dani Alves la Manchester City, unde va lucra
din nou cu antrenorul Josep Guardiola, care l-a
pregătit şi la Barcelona, în perioada 2008-2012.
În sezonul petrecut pe Allianz Stadium,
Alves a strâns 33 de meciuri în toate competiţiile, timp în care a marcat de şase ori şi a oferit
şapte pase decisive. Cu Juventus, fundaşul
dreapta şi-a trecut în palmares un titlul, o Cupă
a Italiei şi participarea în ﬁnala Ligii Campionilor (pierdută, scor 1-4, împotriva echipei
Real Madrid, la Cardiﬀ ). 

