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Luceafărul Oradea - ASU Poli Timişoara 1-2 (0-1)

Mai pragmatici în zăpadă
Al treilea meci de veriﬁcare a coincis cu o înfrângere
pentru Luceafărul Oradea.
Pe terenul sintetic de la Salonta, acoperit cu un strat
consistent de zăpadă, echipa
orădeană a fost depăşită de
colega de serie ASU Poli Timişoara, scor 1-2 (0-1).
În condiţiile date, angajamentul ﬁzic a fost pe primul
plan, rezultatul neﬁind foarte
relevant. Totuşi, orădenii au
controlat partida, dar adversarii au fost mai pragmatici. Prima ocazie a aparţinut Luceafărului, irosită, însă, de C. Roşu
(10), care a reluat peste poartă
mingea centrată de Arnăutu.
În schimb, timişorenii au exploatat o fază ﬁxă, în urma căreia Galan a prelungit mingea
cu capul, iar din Balea (26) a
ricoşat în poarta lui Goia (0-1).
Peste două minute, Matei a
fost aproape de gol după ce a
driblat portarul şi a trimis spre
poarta goală, dar un fundaş
a respins din faţa porţii. Luceafărul a dominat şi partea
secundă în care a contat îndeosebi pe jucători tineri. Golul a
venit, însă, greu, în minutul 69,
când Miholca a scuturat plasa

Baschetbaliştii au
câştigat meciul tur

CSM CSU Oradea a susţinut aseară meciul
tur din optimile FIBA Euro Cup contra echipei
turce Muratbey Usak Sportif. Campioana
României a câştigat cu 82-72 (25-15, 11-20, 2121, 25-16) meciul din Arena „Antonio Alexe”,
luând o opţiune pentru caliﬁcarea în sferturile
de ﬁnală. Returul este programat în 22 februarie, ora 20.30, la Usak. 

Turneu de old-boys la 1 Mai

„Triunghiular” cu Prietenia,
Recolta Diosig şi Jiul

Echipele de old-boys Prietenia Oradea,
Recolta Diosig și Jiul Petroșani vor participa
la un ”triunghiular” ce se va desfășura pe
terenurile sintetice de la Baza ”Perla” din 1
Mai, vineri (10 februarie), cu începere de la
ora 16.00.

Timişorenii au fost mai inspiraţi
cu un şut din 14 metri (1-1). Se
părea că „luceferii” vor mai
marca, mai ales că Ţegle (72),
D. Costea (73), Bedea (76) au
avut situaţii bune de a-şi duce
echipa în avantaj. Defensiva
orădeană a arătat, însă, slăbiciuni şi ASU Poli a mai proﬁtat
o dată, în minutul 85. Vucea a
sprintat pe partea stângă, a şutat
în bară, mingea a ajuns la Bădăuţă, care a centrat şi Ungureanu
a înscris nestingherit (1-2).

Următorul test al Luceafărului va avea loc sâmbătă, 11
februarie, cu Naţional Sebiş.
Luceafărul: Goia (46 Began) – Balea (60 Fl. Drăgan),
Hlinca (46 Bactăr), Cordoș (69
D. Costea), I. Ban (67 Ursu) –
C. Roșu (60 Balla), Feher (46
Ţegle), Codoban (46 Bedea),
Predescu (46 Miholca) – Arnăutu (66 Cuc), Matei (55 Chiş
Toie). Antrenor: Cristian Lupuţ

ASU Poli: Gîrlea – Bilia,
Telescu, Gălan, Ghinescu –
Nicolescu – Teut, Birău, Gorovei, Bîte – Blănaru. În repriza
a doua: Filip – Bilia, Telescu,
Gălan, Ghinescu – M. Stancu
– Neamțu, Giuricici, Ungureanu, Vucea – Bădăuță.
Arbitri: Rareş Vidican – la
centru; Rareş Lakatoş, Ludovic Zifceac - asistenţi.
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Olăroiu şi Gâlcă, CSM Oradea a câştigat ultimele amicale
adversari în Liga Handbalişti victorioşi
Campionilor Asiei la Sighişoara
Al-Ahli (Emiratele Arabe Unite), echipa
antrenată de Cosmin Olăroiu, şi Al-Taawon
(Arabia Saudită), formaţie pregătită de
Constantin Gâlcă, fac parte din grupa A a
Ligii Campionilor Asiei, alături de Lokomotiv Tashkent (Uzbekistan) şi Esteghlal
FC (Iran).

Echipa de handbal masculin CSM
Oradea a disputat ultimele jocuri
de veriﬁcare înaintea începerii returului Diviziei A, Seria B. Ambele
meciuri disputate la Sighişoara în
compania formațiilor locale au fost
câştigate de handbaliştii pregătiţi de
Sebastian Tudor.

Cele două formaţii se vor întâlni pe 13 martie, în Dubai, Emirate, şi pe 11 aprilie, la Buraidah, în Arabia Saudită.
Constantin Gâlcă (44 de ani) este antrenor
la Al-Taawon din octombrie 2016, iar Lucian
Sânmărtean (36 de ani) a semnat cu saudiţii
la 13 ianuarie 2017, un contract valabil timp
de şase luni. Gâlcă şi Sânmărtean au mai colaborat la FC Steaua Bucureşti, în sezonul 20142015, reuşind să câștige campionatul, Cupa
României și Cupa Ligii.
În campionat, Al Taawon se aﬂă pe locul 7
după 17 runde, mai aproape de poziţiile retrogradabile (7 puncte avans) decât de cele eligibile pentru participarea în Liga Campionilor
Asiei (la 14 puncte distanţă).
Cosmin Olăroiu (47 de ani) o antrenează pe
Al-Ahli din 2013 şi a câştigat două campionate
şi o cupă (Arabian Gulf Cup 2013-2014), disputând ﬁnala Ligii Campionilor Asiei în 2015,
pierdută cu 1-0 în faţa formaţiei chineze Guangzhou Evergrande.
În campionat, Al-Ahli se aﬂă pe locul 4 al
ierarhiei, la nouă puncte de liderul Al-Jazira. 

În prima partidă, orădenii s-au impus
în faţa HCM Sighișoara, scor 34-32 (17-

14), iar în cea de-a doua au dispus de
CNE Sighișoara, cu 40-34 (21-14). Adversarele CSM activează şi ele în eşalonul secund.
Primul meci oﬁcial din acest an va
avea loc sâmbătă, 18 februarie, de la
ora 16:00 împotriva CSU „Constantin
Brâncuși” Târgu Jiu. Meciul se va desfășura la Arena „Antonio Alexe” din
Oradea, iar intrarea va ﬁ liberă. 

Lahm se retrage la ﬁnalul
sezonului
Fundaşul dreapta al echipei Bayern
Munchen, Philipp Lahm, a anunţat
că se va retrage din activitate la ﬁnalul sezonului 2016-2017.

Lahm, în vârstă de 33 de ani, a aﬁrmat, în trecut, că intenţionează să se retragă în vara anului 2018, când îi expiră
actualul contract cu Bayern Munchen.
Cu toate acestea, Lahm spune că va
pune capăt carierei mai devreme. ,,Mă
voi retrage la ﬁnalul sezonului”, a aﬁrmat Lahm, citat de Goal.
Lahm se aﬂă la Bayern din 1995, an
în care a ajuns la echipa de juniori a
clubului, iar acesta este cel de-al 12-lea
sezon al său la nivel de seniori, stagiune
în care a jucat 22 meciuri în toate competiţiile şi a marcat două goluri.

Conducătorii clubului Bayern intenţionează să îi ofere lui Lahm funcţia
de director sportiv al clubului, dar fotbalistul spune că nu se simte pregătit.
“Am decis că nu este momentul potrivit
să preiau funcţia de director sportiv”, a
adăugat Lahm.
La sfârşitul săptămânii, Lahm a jucat
meciul 500 pentru Bayern Munchen,
în remiza cu Schalke, scor 1-1. Fundaşul dreapta, care a evoluat uneori şi
pe postul de mijlocaş central, a înscris
16 goluri şi a dat 70 de pase decisive la
Bayern Munchen.
În 2014, după cucerirea titlului mondial, Lahm şi-a anunţat retragerea din
naţionala Germaniei, pentru care a
strâns 113 selecţii şi cinci goluri. 

Turneul este organizat la inițiativa fostului
căpitan al celor de la Jiul, Vasile Popa, care
a evoluat și la Recolta Diosig în remarcabilul
parcurs pe care această echipă l-a avut în 1978,
când a ajuns în 16-imile Cupei României.
Originar din Diosig, dar fost căpitan și la UTA,
Vasile Popa va juca la Recolta în acest turneu,
alături de câțiva colegi din generația 78: Mile,
Silaghi, Varga, Fidy, Viorel Nica, Torodi,
Știube, Țârț, Coita etc. Prietenia Oradea ar
putea avea în componență trei jucători care
au îmbrăcat tricoul Jiului: Vio Vancea, fostul
golgheter al echipei dar și al Craiovei, UTA
și FC Bihor; mijlocașul Iulian Balaj și Johnny
Vancea. La Jiul Petroșani vor evolua fotbaliștii
cu stagii vechi în Divizia A (unii dintre ei chiar
cu prezențe și goluri în Champions League):
Horațiu Lasconi, Tony Sedecaru, Ghițan,
Damian Militaru, Marin Tudorache, Benone
Popescu, Florescu, Stoica, Dan Szekely, Virgil
Dianu și Jani Boitor – ultimii trei bine-cunoscuți publicului bihorean.  R.C.

Alibec şi Deac stau
o etapă
Ciprian Deac şi Denis Alibec au primit
câte un meci de suspendare şi o amendă în
valoare de 740 de lei, după ce au fost eliminaţi pentru două cartonaşe galbene în meciul CFR Cluj - FC Steaua Bucureşti, jucat
duminică, în etapa a 22-a din Liga 1.

CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu FC
Steaua Bucureşti, scor 1-1. Ciprian Deac (58’)
şi Denis Alibec (penalty - 16’) au înscris pe
arena din Cluj-Napoca. Cei doi au fost eliminaţi pentru cumul de cartonaşe galbene, Alibec
în minutul 43 pentru simulare, iar Deac în
minutul 72 pentru proteste.
Prin urmare, Ciprian Deac va rata meciul
Gaz Metan Mediaş - CFR Cluj, de sâmbătă,
11 februarie, iar Denis Alibec nu va putea ﬁ
folosit în partida FC Steaua Bucureşti - FC
Voluntari, de duminică, 12 februarie.
Întrunită miercuri, 8 februarie, Comisia de
Disciplină din cadrul Federaţiei Române de
Fotbal a mai luat următoarele decizii:
- Clubul CFR Cluj a fost sancţionat cu un
avertisment în urma abaterilor disciplinare de
la meciul cu FC Steaua Bucureşti
- Alin Dudea, fotbalistul lui Dinamo Bucureşti, eliminat în partida cu FC Viitorul, a fost
suspendat un joc şi amendat cu 740 de lei.
- Dario Rugasevic, jucătorul lui Gaz Metan Mediaş, eliminat în meciul cu ACS Poli
Timişoara, a fost suspendat un joc şi amendat
cu 740 de lei.
- CS U Craiova a primit un avertisment în
urma abaterilor disciplinare care au avut loc la
meciul de pe teren propriu cu FC Voluntari. 

