
A ratat din nou finala
Proaspat urcat in fruntea clasamentului ATP, spaniolul Rafael Nadal a pierdut sansa disputarii unei noi
finale cu Roger Federer, fiind invins in semifinalele turneului de jucatorul britanic Andy Murray. Partida
dintre Murray si Nadal, inceputa sambata si terminata duminica, a fost adjudecata de catre britanic dupa
patru seturi, scor 6-2, 7-6 (7/5), 4-6, 6-4. Desi meciul a fost intrerupt la scorul de 2-0 pentru Murray,
liderul ATP nu a reusit sa profite de neasteptata pauza, iar astfel, campionul olimpic la Beijing si
castigatorul turneelor de Grand Slem de la Roland Garros si Wimbledon din acest an rateaza pentru a
sasea oara consecutiv finala turneului de la Flushing Meadows.

Tender vrea Poli
 Ovidiu Tender, controversatul om de afaceri, intentioneaza sa cumpere echipa Poli Timisoara de la
Marian Iancu dupa ce acesta si-a anuntat retragerea. El a anuntat ca va oferi oricat este necesar pentru cea
mai importanta echipa din Banat. Tranzactia se discuta in aceste zile. Cei doi au facut afaceri impreuna si
in trecut. Ei au fost arestati temporar si au fost colegi de celula dupa ce au fost acuzati ca au pagubit
statul roman cu 2.700 de miliarde de lei. Tender are o avere estimata la circa 600 de milioane de euro.

Massa intr-o cursa stranie
 Brazilianul Felipe Massa, castigator la masa verde al Marelui Premiu al Belgiei catalogheaza cursa de la
Spa drept una stranie. "A fost o cursa stranie. inceputul si finalul cursei s-au desfasurat in conditii
dificile. La inceput, o parte a traseului era umeda si de aceea am fost depasit de Kimi Raikkonen. Am
reusit sa pastrez controlul monopostului si am decis sa nu risc foarte mult", a spus Massa. Cursa a fost
castigata pe pista de Lewis Hamilton insa britanicul a fost penalizat cu 25 de secunde pentru ca a taiat o
sicana si a cazut pe locul trei.

Williams, numarul unu
 Serena Williams este noua campioana a Open-ului Statelor Unite. Americanca a castigat pentru a treia
oara acest turneu. Ea a trecut in finala de Jelenka Jankovic, in doua seturi, 6-4, 7-5. Cu US Open-ul
castigat, Serena are in palmares noua titluri de Mare Şlem. Ea a castigat de trei ori titlul la New York, de
trei ori turneul de la Wimbledon, de doua ori Australian Open-ul si o singura data Roland Garros-ul.

Steaua si CFR la tv
 Spectacolul UEFA Champions League reincepe, din 16 septembrie, la Pro TV, si Sport.ro care vor
transmite, in medie, cate 4 meciuri live pe seara, respectiv cate 8 pe etapa. Pro TV si www.protv.ro vor
difuza toate cele 12 partide ale echipelor romanesti in grupele Champions League. Sport.ro va transmite,
tot live, alte 12 meciuri, probabil, ale adversarelor echipelor romanesti. Site-ul www.sport.ro va difuza,
simultan, alte 2 meciuri ale etapei.
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