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„Revoluţia roş-albastră” şi la Oradea

Steliştii din Bihor vor ieşi în stradă
Suporterii bihoreni ai
echipei de fotbal FC Steaua Bucureşti sunt aşteptaţi
sâmbătă, între orele 11.00 şi
14.00, la o acţiune de protest
în Parcul Traian, în faţa Prefecturii Bihor. Manifestări
similare sunt anunţate în
35 de judeţe din ţară, fanii
dorind ca echipa din Liga I
patronată de Gigi Becali să
nu ﬁe nevoită să-şi schimbe
numele sau să piardă palmaresul, aşa cum a solicitat
Clubul Sportiv al Armatei
Steaua.

“Solicităm intervenţia primului ministru, ministrului
Apărării şi ministrului Justiţiei
pentru că nouă ni se par multe
lucruri ciudate. Decizia de la
Curtea de Apel nu e deﬁnitivă, deşi e executorie. Sloganul
principal al protestului este:
“Unica Steaua e acum în Liga
1”, a aﬁrmat Sorin Harasz,
organizatorul mitingului din
Bihor. Susţinătorii „Revoluţiei roş-albastre” sunt sfătuiţi
să aibă asupra lor pancarde,
tricouri, fulare sau căciuli în
culorile clubului.
“Steaua nu moare, nu dispare, nu se clonează! Dreptate
pentru Steaua!”, sunt câteva
dintre sloganurile cu care participanţii se vor prezenta la
protest.
“MApN, CSA şi Ministe-

Steaua este urmată de FC
Botoşani şi CFR Cluj, ambele cu câte 15 jucători cu gol
marcat, Poli Timişoara - 13
fotbalişti, Viitorul - 12, CS
Universitatea Craiova şi Pandurii Târgu Jiu - 11, Astra,
CSM Poli Iaşi şi FC Dinamo 10, Concordia şi FC Voluntari
- 9, ASA Târgu Mureş şi Gaz
Metan Mediaş - 8 marcatori.
Croatul Josip Soljic (Poli
Timişoara) a înscris contra
celor de la CSM Poli Iaşi primul său gol în Liga 1 Orange.
Astfel, după 24 de runde, 152
de jucători şi-au trecut cel
puţin o dată numele pe tabelă, dintre aceştia, Fernando

Adversari surclasaţi
de vicecampioană
Vicecampioana României la polo a
susţinut un tur de forţă în perioada 18-21
februarie. În acest interval de timp, poloiştii
pregătiţi de Kadar Kalman au disputat nu
mai puţin de şapte partide, câştigându-le pe
toate.
Primul joc şi cel mai important a fost în prima zi atunci când CSM Digi Oradea a disputat
returul semiﬁnalei LEN Euro Cup cu SM Verona, meci la capătul căruia a obţinut caliﬁcarea
în ultimul act al competiţiei după executarea
loviturilor de departajare. În următoarele trei
zile, bihorenii au disputat nu mai puţin de
6 partide în Superliga Naţională de polo. În
condiţiile în care vicecampionii au înfruntat
ultimele trei clasate dezonodământul ﬁnal al
acestor partide este uşor de anticipat.

rul Justiţiei trebuie să asculte
şi voia majorităţii steliste. Ei
trebuie să înţeleagă că nu se
războiesc doar cu Gigi Becali,
ci cu majoritatea covârşitoare
a suporterilor stelişti. Majoritatea e de partea echipei lui
Gigi Becali. Protestele vor
avea la bază o petiţie legată de
tot ce înseamnă echipa de fotbal Steaua. Aceste petiţii vor
ﬁ semnate de participanţii în
stradă, vor ﬁ înaintate la prefect şi vom cere prefecţilor ca
în decurs de două săptămâni

Steaua are cei mai
mulţi marcatori
FC Steaua este formaţia
cu cei mai mulţi marcatori
în actuala stagiune a Ligii 1,
17 jucători înscriind cel puţin un gol pentru vicecampioana en titre, informează
site-ul Ligii Profesioniste de
Fotbal.

CSM Digi Oradea,
pe primul loc în Superligă

Boldrin (Astra/FC Steaua),
Robert Elek (Poli Timişoara/
FC Botoşani), Ovidiu Herea
(Pandurii/Concordia), Denis
Alibec (Astra/FC Steaua),
Benjamin Kuku (ASA/FC
Botoşani) şi Harlem Gnohere
(Dinamo/FC Steaua) au punctat pentru două echipe.
Clasamentul golgheterilor:
1. Azdren Llullaku – 16 goluri*
2. Cristian Bud – 11 goluri
3. Mircea Axente, Aurelian
Chițu – 9 goluri
4. Fernando Boldrin, Petre
Ivanovici – 8 goluri
5. Istvan Fulop, Valentin
Lazăr – 7 goluri
6. Adrian Bălan, Lukacs
Bole, Andrei Cristea, Harlem
Gnohere, Andrei Ivan, Filipe
Nascimento, Dorin Rotariu –
6 goluri
*Atacantul albanez a părăsit, în pauza competiţională,
campionatul Ligii 1. 

să prezinte organizatorilor
conﬁrmarea faptului că au fost
recepţionate de prim-ministru,
ministrul Apărării Naţionale şi
Justiţiei”, a aﬁrmat Cătălin Biriş, coordonatorul mitingului
steliştilor la nivel naţional.
La ﬁnalul anului trecut, Curtea de Apel Bucureşti a decis
că echipa lui Gigi Becali nu
mai poate folosi numele Steaua. Decizia a fost atacată de vicecampioana României la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Din acest an, vor exista două

echipe Steaua, formaţia lui Becali urmând de la 1 iunie să se
numească FCSB. “Formaţia va
rămâne Steaua în vecii vecilor.
Schimbăm numele ca să nu se
mai comenteze, deşi eu sunt
100% convins că vom avea
câştig de cauză. Dacă nu, se va
numi FCSB, dar va ﬁ tot Steaua. Istoria şi palmaresul nu ni
le poate lua nimeni. E vorba de
continuitate, nu poate să vină
nimeni să spună altfel”, a precizat patronul George Becali.
 H. BUZ

CS Oşorhei a pierdut cu UTA II
Participante în Liga a
III-a, dar în serii diferite,
UTA II și CS Oșorhei s-au
întâlnit din nou într-o nouă
partidă de veriﬁcare. După
ce, în urmă cu o săptămână,
încheiau la egalitate (1-1) pe
teren sintetic, ieri arădenii
care s-au impus cu 2-0 într-un joc disputat pe Stadionul Gloria din Arad.
Inițial meciul trebuia să se
dispute pe terenul din Oșorhei, dar starea gazonului nu a
permis acest lucru, astfel că
meciul s-a „mutat” la Arad.
Ambele goluri ale arădenilor
au fost reușite de Vlad Michel,
în minutele 15 şi 56. Bihorenii
s-au prezentat la acest meci cu
un număr restrâns de jucători.
Dintre jucătorii de bază au lipsit Sergiu Ban și Haș, ambii
accidentați, iar Mintaș, revenit
după o fractură la braţ, n-a stat
pe teren decât șapte minute, ﬁ-

ind eliminat.
CS Oșorhei şi-a creat câteva
ocazii, prin Șumălan, Lorincz
și Gergely, iar Andrei Gal putea marca în poarta goală, cu
capul, dar a fost deranjat în săritură tocmai de coechipierul
său, Chișvasi. Vineri este programată o nouă partidă pentru
Oșorhei, cu CS Bihorul Beiuș.
Cel mai probabil se va juca la
Oșorhei.
UTA II: Mureșan – Dan (60
Zdrențan), D. Lazăr, Iuga (60
Vasiu), Dinculescu (60 Wild) –
Dobrean (70 Brăniștean), Tarcea (60 Coadă) – Ghergar (70
Mandache), Toma (60 Vasile),
Vlad – Covaci (60 Țurcanu).
Antrenor: Dan Oprescu.
CS Oșorhei: Hava (Kiraly,
Hyged) – R. Pop, Gal, Mintaș
(7 Buz), Lorincz – Ferik, Petricău, Bercea, Cornea - Gergely,
Șumălan. Au mai jucat: Tenche, Chișvasi, Chiș Coriolan.
 H. BUZ

105 goluri marcate
în 6 partide

În prima dublă din campionat, CSM Digi
Oradea s-a duelat cu „lanterna roşie”, CS
Poli Cluj. Ambele partide au fost adjudecate
la diferenţe de peste 13 puncte: 22-8 şi 19-6.
Golurile orădenilor au fost marcate de I. Szabó
6+6, Radjen 4+3, Asanovic 4+1, Costa 3+5,
Kováts 1+4, Remeş 1+1 şi Dobre 0+2. Al doilea
adversar de la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” a avut aproximativ aceeaşi soartă.
Chiar dacă ocupă un loc mai bun în clasament,
formaţia Rapid Bucureşti a fost învinsă la cel
puţin 9 goluri diferenţă de ﬁecare dată (14-4 şi
14-5). Marcatorii orădeni au fost I. Szabó 6+3,
Kováts 5+6, Remeş 1+2, A. Creţu 1+1, Asanovic 1+0 şi Dobre 0+2. În cadrul ultimei duble,
adversare au fost concitadinele CSM Digi şi
Crişul Oradea. Cum era de aşteptat, băieţii lui
Kadar Kalman s-au impus net cu 20-2 şi 16-2
prin goluri marcate de Costa, Kovats, Szabo
Istvan şi C. Dobre câte 4, Remeş 2, A. Creţu
şi Radjen, câte un gol. Apoi, în meciul secund,
marcatorii CSM Digi au fost: Costa 5 goluri,
Kovats Viktor 4, Szabo Istvan 3, Remeş 2, C.
Dobre şi Radjen câte 1 gol. De menţionat că
în meciurile din campionat Kadar Kalman a
mizat mai mult pe jucătorii tineri din cadrul
lotului. Cu 6 partide mai mult disputate decât
Steaua Bucureşti, orădenii au trecut pe primul
loc al clasamentului cu 66 de puncte (24 jocuri). Campioana ocupă locul al doilea cu 54 de
puncte după 18 meciuri jucate. Podiumul este
încheiat de Dinamo Bucureşti cu 48 de puncte
după 22 de partide disputate. Următoarea etapă
a Superligii Naţionale de polo va avea loc în
perioada 4-5 martie, CSM Digi urmând să
evolueze la Braşov, în compania echipei Corona-Sportul Studenţesc.
 Sorin ILISIE

