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O carte pentru toţi microbiştii

Istoria celor 21 de Cupe
Mondiale la fotbal
“Mondialele, de la Montevideo la Moscova” este cea
mai nouă apariţie editorială
legată de istoria turneele ﬁnale mondiale de fotbal din
1930 şi până în prezent. Demersul publicistic îi aparţine
profesorului orădean Constantin Butişcă, mare iubitor
de sport şi mai ales de fotbal.

Prof. Butişcă nu este la prima iniţiativă de acest gen.
Dimpotrivă, a fost autorul şi
altor apariţii editoriale legate
de statistici din fotbalul rege,
jocuri de cuvinte încrucişate,
hărţi, monograﬁi etc. “Cartea a
pornit de la revistele rebusiste
Fotbal 1, Fotbal 2 şi Fotbal integrame, apărute în primăvara
anului 1994, înaintea Campionatului Mondial de fotbal din
SUA, precum şi de la revista
Meciurile Mondialelor, care a
văzut lumina tiparului în 2006,
înaintea Campionatului Mondial din SUA. Speciﬁcul acelor
reviste şi numărul limitat de
pagini nu au permis atunci pre-

Cele trei echipe de fotbal de la LPS Bihorul
angrenate în campionatele naţionale n-au reuşit să obţină decât un rezultat de egalitate în
runda care s-a desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute.
Formaţia pregătită de Ionel Negrea, angrenată
în campionatul Seriei Vest din Liga Elitelor U17,
a pierdut la scor de neprezentare (3-0) deplasarea
de la CFR Cluj. A fost cel de-al patrulea eşec
stagional pentru lepesişti care la capătul rundei
a 6-a ocupă locul al 6-lea (din 9) în clasament.
Bihorenii au acumulat 6 puncte după victoriile
cu UTA şi Ardealul Cluj, având un golaveraj
negativ, 10-16. În etapa viitoare, sâmbătă de la
ora 14.00, lepesiştii vor evolua pe teren propriu
în compania echipei Ştiinţa U Craiova, ocupanta
locului al 5-lea cu acelaşi număr de puncte ca şi
bihorenii dar cu un golaveraj superior.

Eşec la limită cu liderul pentru echipa U19

zentarea pe larg a ediţiilor de
până atunci, aşa că am completat aceste reviste şi am realizat
această carte în care am încercat să cuprind tot ce a fost important la ediţiile respective,
de la organizare, participante,
golgeteri”, a declarat Constantin Butişcă într-o conferinţă de
presă la care au mai fost prezenţi Radu Bitea - preşedintele
AJF Bihor şi Alexandru Boc,
fost internaţional şi vicepreşedinte al Ligii Profesioniste
de Fotbal. Constantin Butişcă
şi-a început seria scrierilor fotbalistice în 1980 cu „Fotbal la
porţile Bihorului”.
„Am rămas impresionat de
demersul publicistic al profesorului Butişcă şi chiar am luat
legătura cu oﬁţerul de presă al
FRF pentru promovarea cărţii, mai ales că nu este la îndemâna oricui să adune şi să
publice atâtea date statistice”,

a aﬁrmat Radu Bitea. Întinsă
pe peste 400 de pagini, cartea
se deschide cu prezentarea forului (FIFA) care a organizat
aceste Cupe Mondiale, date
despre apariţia fotbalului în
lume şi a regulilor de joc. Ponderea cea mai mare o reprezintă informaţiile referitoare la
toate cele 21 de ediţii ale Cupei
Mondiale, de la Uruguay 1930
şi până la Rusia 2018.
Prezenţa României la cele
şapte ediţii ale Cupei Mondiale este tratată într-un capitol
separat, în care au fost incluse
şi rezultatele echipei „tricolore” în preliminariile celorlalte
ediţii în care nu s-a caliﬁcat.
În ﬁnalul cărţii, autorul a introdus câte un careu şi câte o
integramă pentru ﬁecare ediţie
a turneului ﬁnal mondial.
„Este ceva excepţional să
strângi atâtea materiale şi apoi
să le dai formă şi să le aduci în

Mult mai clar decât se anticipa

Cele două formaţii au făcut
rocadă în clasament în urma
acestui rezultat, oltencenle
căzând pe locul al 6-lea. SCM
U Craiova este una dintre contracandidatele orădencelor la
caliﬁcarea la turneul semiﬁnal
astfel că succesul clar din Bănie este cu atât mai important.
Doar în setul al doilea gazdele
au pus ceva probleme, secvenţa inaugurală dar şi ultima ﬁind clar adjudecate de de CSU

Doar un punct în trei jocuri

Echipa U15, învinsă de CFR Cluj

SCM U Craiova – CSU Oradea 0-3
Aproape fără nicio emoţie
a fost obţinută victoria din
deplasare cu SCM U Craiova. Voleibalistele pregătite
de Mariana Szabo Alexi s-au
impus cu 3-0, pe seturi la 12,
la 20 şi din nou la 12, într-un
meci contând pentru etapa a
5-a din Seria Vest a Diviziei
A2.

Etapă modestă pentru
fotbaliştii de la LPS Bihorul

Oradea. Oltencele au condus
19-18 în setul al doilea, însă
oaspetele nu s-au pierdut cu
ﬁrea şi au rezolvat situaţiile
eﬁcient atât în apărare, cât şi
în atac, impunându-se în ﬁnal
cu 25-20.
La capătul acestei partide
trebuie menţionată contribuţia
experimentatelor Anca Paşca
şi Maria Radu Fîcă, acestea
ﬁind completate de Alexandra Breban, Andreea Maxim,
Giulia Blaj şi Mădălina Pura.
În etapa următoare, bihorencele vor primi vizita echipei
FC Argeş Piteşti, ocupanta
locului al doilea, formaţie neînvinsă după 5 jocuri disputate. Partida se va desfăşura
sâmbătă, cu începere de la ora
11.00, în sala desport a Universităţii.

Alte rezultate din etapa a
5-a: CSM Târgu Mureş – Cetate Deva 3-0, CSM Sibiu –
CSM Lugoj 0-3, CSM Timişoara – CSU Poli Timişoara
2-3 şi FC Argeş Piteşti – CSM
Sighetu Marmaţiei 3-0. Liderul campionatului, cu victorii
în minimum de seturi în toate
cele 5 meciuri disputate, este
CSM Târgu Mureş.
CSU Oradea: Radu Fîcă
Maria (căpitan), Pașca Anca,
Fîcă Iuliana, Haidu Roxana,
Adamcsik Daiana, Maxim
Andreea, Rizea Antonia, Măran Andreea, Breban Alexandra, Pura Mădălina, Bikfalvi
Andreea, Blaj Giulia. Antrenor: Szabo-Alexi Mariana.
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faţa microbiştilor. Îl felicit pentru ceea ce a făcut”, a declarat
Alexandru Boc, care deşi a
evoluat în preliminariile Cupei
Mondiale 1970, caliﬁcându-se
cu naţionala României, nu a
putu juca în Mexic din cauza
problemelor avute cu regimul
politic din acea vreme.
Cartea „Mondialele, de la
Montevideo la Moscova” costă
50 lei şi va putea ﬁ procurată
în curând de la diferite chioşcuri de difuzare a presei. Până
atunci, iubitorii fotbalului şi-o
vor putea achiziţiona la preţul
de 40 de lei, cu prilejul lansării oﬁciale din 15 noiembrie,
ora 16.00, programată la Primăria Oradea, în sala „Traian
Moşoiu”. „Nu mă gândesc să
fac bani din această carte, ci
doar să-mi acopăr cheltuielile
generate de publicarea ei”, a
conchis, cu modestie, autorul.
 Horia BUZ

Echipa pregătită de Ciprian Dianu, care activează în Seria a 9-a a Campionatului Naţional
U19, a pierdut la limită (3-2) duelul cu liderul
Atletic Zalău, formaţie cu maximum de puncte
după 5 runde disputate. În urma acestui rezultat,
lepesiştii ocupă locul al 5-lea (din 9) cu 7 puncte
adunate după 2 victorii, o remiză şi trei înfrângeri. În runda următoare, orădenii vor evolua
pe propriul teren, sâmbătă, de la ora 12.00, cu
CIL Sighetu Marmaţiei, ultima clasată care are
eşecuri pe linie în cele cinci jocuri disputate. Tot
în campionatul Seriei a 9-a din CN U19 activează
o altă formaţie orădeană, Luceafărul, a cărei situaţie în clasament este sensibil mai bună. Aceştia
au învins 8-0 pe Sticla Arieşul Turda, a 7-a clasată, obţinând astfel a 4a victorie din cinci posibile.
Cu 12 puncte acumulate, Luceafărul ocupă locul
al treilea în clasamentul seriei.

Remiză albă pentru formaţia U15

Cea de-a 3-a echipă de la LPS Bihorul care
activează în Campionatele Naţionale este cea
U15 pregătită de Aurelian Pavel. Lepesiştii fac
parte din Seria a 13-a a Ligii Elitelor U15 unde
ocupă locul al 4-lea (din 5) după ce în primele
două runde au înregistrat doar un rezultat de egalitate şi o înfrângere. În ultimul meci, orădenii
au remizat 0-0 acasă cu Viitorul Arad, liderul
clasamentului după 2 etape disputate. În runda
viitoare, duminică, de la ora 10.00, lepesiştii vor
înfrunta Viitorul Oradea într-un duel al orgoliilor locale. De menţionat că în această serie sunt
angrenate trei formaţii orădene şi două arădene.
Tot în etapa desfăşurată la sfârşitul săptămânii
trecute, Viitorul Oradea a învins 2-1 în deplasare
pe CAO Oradea.
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Dueluri cu Amefa Arad şi Poli Cluj

Patru meciuri în trei zile
pentru CSM Digi Oradea

Vicecampioana României susţine
în această perioadă (de astăzi până
sâmbătă) patru jocuri în Superliga
Naţională de polo. Adversarele vor ﬁ
două echipe modeste care, în condiţii
normale, nu ar trebui să pună nicio
problemă formaţiei pregătite de Dorin
Costrăş.

Tocmai pentru că nivelul valoric la
care, se aﬂă Amefa Arad şi Poli Cluj nu
este unul care să dea emoţii echipei orădene, cele două etape duble se dispută
într-un interval de doar trei zile. Prima
dublă, cu Amefa Arad, îşi va derula episodul întâi astăzi, de la ora 19.30, iar cel
de-al doilea, mâine, cu începere de la ora
09.00. Ambele jocuri se vor desfăşura în
Bazinul „Ioan Alexandrescu” unde spectatorii vor avea intrarea liberă.
Disputa cu Amefa contează pentru
etapa a 8-a din Superliga Naţională de
polo, una care se desfăşoară în devans,

programarea iniţială ﬁind făcută pentru
7-9 decembrie, anul curent.
CSM Digi este liderul la zi al campionatului cu maximum de puncte după 6
etape disputate, în timp ce Amefa ocupă
locul al 6-lea (din 9) după ce a acumulat
doar 3 puncte în cele 4 meciuri susţinute
(o victorie şi trei înfrângeri).
Imediat după jocul de mâine dimineaţă
cu Amefa, vicecampioana se va deplasa
la Cluj-Napoca unde, de la ora 16.45, va
susţine prima partidă în compania Politehnicii din localitate. Cea de-a doua
confruntare va avea loc sâmbătă, de la
ora 10.00.
Dubla cu Poli Cluj contează pentru etapa a 4-a din Superliga Naţională.
Echipa din oraşul de pe Someş este
codaşa clasamentului, situaţie explicabilă în care această efectuează doar două
antrenamente pe săptămână, după ce a
pierdut toate cele patru jocuri disputate.
 Sorin ILISIE

