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Trei echipe româneşti în lupta pentru Liga Europa

Şanse reale de calificare
doar pentru Astra
Craiova, Dinamo și Astra
sunt cele trei echipe românești care se bat în această
seară, în prima manșă pentru accederea în playoff-ul
Ligii Europa la fotbal. Dacă
primele două au șanse minime să treacă de niște granzi
ai fotbalului european, ultima este favorită în duelul cu
echipa ucraineană.

Doi orădeni s-au
clasat pe podium

Echipa națională de mountain bike
olimpic (XCO) a României, a participat la
Campionatul Balcanic, având în componență trei sportivi de la Carcover Racing Team
Oradea: Eszter Bereczki, Raul Sînza și
Dragoș Malița. Dintre aceştia, primii doi au
reuşit să cucerească medalii.
Competiția s-a desfășurat în cadrul cursei UCI C2 de la Lepanto, iar reprezentativa
noastră a obținut trei medalii: două de aur și
una de bronz. Orădeanca Eszter Bereczki a
obținut medalia de aur în competiția cadetelor în vreme ce a doua medalie de aur a fost
cucerită de delegația noastră în competiția
cadeților, de Patrik Pescaru. Raul Sînza a sosit
al treilea în competiția juniorilor, orădeanul
aducând a treia medalie degelației noastre. La
această ediție a „Balcaniadei”, reprezentativa
României s-a prezentat cu doi cadeți, Dragoș
Malița și Patrick Pescaru, patru juniori, Raul
Sînza, Alexandru Zeleznik, Vlad Păcurar și
Roberto Burța, o cadetă, Eszter Bereczki, doi
rideri U23, Attila Malnasi și Ede Molnar și doi
sportivi Elite, la masculin, Valentin Roșoagă,
și la feminin, Suzanne Hilbert.

CS U Craiova – AC
Milan, ora 21.00, Digi
Sport 1, Dolce Sport

Fanii craioveni, poate cei
mai pătimași suporteri de fotbal din România, au prilejul
să-și vadă favoriții evoluând în
fața uneia dintre cele mai galonate echipe de fotbal din lume
(7 Ligi ale Campionilor cucerite), și asta într-un meci oficial, nu unul amical pentru care
conducerea CSU ar fi trebuit să
plătească o sumă uriașă. Așadar, la capătul unui sezon în
care formația olteană a arătat
că se poate bate din nou cel puțin pentru un loc pe podium în
campionatul intern vine acest
duel cu marele Milan. Un mic
regret au oltenii, că această
confruntare nu se poate disputa pe arena care încă se află în
construcție și care se anunță a
fi o bijuterie de stadion într-o
țară în care de puțin timp se
mișcă lucrurile în acest sens.
Evident că jocul de la Severin
se va disputa cu casa închisă,
dar cu tot entuziasmul fanilor
olteni rămâne de văzut dacă
milanezii vor fi intimidați de
atmosfera creată. Dacă în ultima perioadă AC Milan a
stat în umbra lui Juventus (6
titluri consecutive), investițiile în transferuri de jucători
făcute de patronii chinezi fac
ca rossonerii să abordeze noul
sezon cu o altă stare de spirit.
Inclusiv transferul lui Bonucci
de la torinezi pentru 42 de milioane de euro, unul dintre cei
mai buni fundași centrali din
lume, vorbește despre intențiile noii conduceri care vor să
readucă titlul pe San Siro. Nu
mai puțin de 188 de milioane
a cheltuit AC Milan în această
vară pentru transferuri de jucători. De menționat că fosta
echipă a lui Silvio Berlusconi
revine în competițiile europene după o pauză de trei ani, iar
în aceste condiții este greu de

Medalii româneşti
la Balcaniada de ciclism

S-au impus la naționale
Craiova şi Dinamo, adversari imposibili în turul 3 preliminar al Ligii Europa
crezut că oltenii vor putea sta această vară pierzând doar o pornește cu prima șansă este
în calea unei formații care do- partidă din cele patru disputa- cea condusă de pe margine de
rește să-și recapete strălucirea te. Roș-albii n-au mai stat atât către Edi Iordănescu. Astralii
de odinioară. Un aspect inte- de departe de cupele continen- sunt creditați cu 2,35 șansă la
resant este acela că oltenii vor tale de peste 50 de ani când, în victorie în timp ce ucrainenii
încerca să elimine pe Milan 1962, reveneau în Cupa Cam- au 3,10 cotă dată de casele de
având un antrenor fan Inter, pionilor Europeni după 7 ani pariuri. Dacă oaspeții giurgiudar care este circumspect în de pauză. „Câinii” vor avea un venilor se află la primul joc ofiprivința șanselor de calificare spectator de lux la această par- cial în cupele europene în actuale echipei sale. „Eu am spus
tidă, tatăl lui Rivaldinho, ma- alul sezon, echipa patrontă de
zile la rând în cantonament că
vom da peste Milan. Când s-a rele Rivaldo, anunțându-și pre- Ioan Nicolae a ajuns în această
întâmplat, preparatorul fizic a zența pe Arena Națională. Va fi fază a competiției după ce a
început să râdă. Problema e că pentru prima dată când fostul trecut cu 3-1 și 0-0 de azerii
dăm peste Milan în anul gre- Balon de Aur (1999) va urmări de la Zira. În ciuda schimbării,
şit”, a declarat Mangia, într-un pe viu un meci al copilului practic, a întregului lot de juinterviu acordat cotidianului
cători, eșecul 3-1 cu FC Volunsău, de când acesta a îmbrăcat
Gazzetta dello Sport.
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tate și o înfrângere, în timp ce
pare imposibil de eliminat, nici și cu Botoșaniul. Mi-ar plăcea în ultimele trei amicale au fost
câinii roșii nu au fost mai no- să batem cu 1-0, ar fi fantastic, învinși 3-0 de FC Brugge, 3-1
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Astra Giurgiu – Olekcum declara Edi Iordănescu,
Dinamo a dat peste Bilbao, una
una dintre echipele capabilă să
dintre formațiile puternice ale sandriya, ora 20.30
Singura echipă românească țină piept celor doi granzi, Șacampionatului spaniol. Mai
mult, Athletic a arătat o for- dintre cele trei care joacă în htior Donetsk și Dinamo Kiev.
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Reveniți din Grecia, de la Balcaniadă, cicliștii clubului CarCover Racing Team Oradea
s-au aliniat la startul campionatului național de
cross country olimpic, competiție organizată la
Zărnești. Laureații de la Campionatul Balcanic
s-au impus la naționale. Rauls Sînza a devenit
campion național de juniori, iar Eszter Bereczki a câştigat cursa junioarelor. De asemenea
o altă componentă a echipei orădene, Lupuj
Noemi, s-a clasat pe locul secund devenind vicecampioană națională. Din păcate, unul dintre
favoriții la medalii, Dragoș Malița, s-a confruntat cu o problemă tehnică și a fost nevoit să
abandoneze.
După ce s-a impus la Zărnești, în cadrul
naționalelor, Raul Sînza a concurat duminică la
maratonul de la Poiana Brașov, unde a obținut
o nouă victorie. Proaspeți campioni naționali,
Raul și Eszti vor face deplasarea în Italia, unde
vor participa, cu echipa României, la Campionatul European. Din echipa masculină mai fac
parte, alături de Raul Sînza: Vlad Dăscălău,
Ede Molnár (Dinamo-Bikexpert) și Lucian
Logigan (Scott Geiger). n

