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CSM CSU Oradea – KB Kosice 65-64

Dacă munceşti, baschetul
te răsplăteşte
Asta se poate spune despre
ceea ce s-a întâmplat în jocul
dintre medaliata cu bronz
din Liga Naţională şi deţinătoarea Cupei Slovaciei. La
capătului ultimei partide de
veriﬁcare, CSM CSU Oradea
a reuşit să câştige 65-64 (1726, 15-15, 16-12, 17-11) după
ce a fost condusă în permanenţă timp de 37 de minute.
Baschetbaliştii orădeni au
dovedit caracter şi atitudine
într-un joc în care după aspectul primei reprize se părea că
nu au nicio şansă să se impună.
Mai mult, a fost o nouă partidă
în care Cristian Achim nu i-a
avut la dispoziţie pe Arturas
Valeika şi Lucian Ţîbîrnă, absenţe care au făcut diﬁcilă implementarea aspectelor tactice
gândite de tehnician. Partida
a avut şi un caracter caritabil,
conducerea clubului susţinând
cauza micuţului Andreas Dominic care are nevoie de un
tartament costisitor. Partida a
fost decisiă de către americanul Martin Zeno care, nu pentru prima dată, a luat pe cont
propriu acţiunea care avea să
decidă soarta partidei. Astfel,
baschetbalistul cu numărul
3 a înscris de la semidistanţa atunci când mai erau doar

trei secunde până la terminarea partidei. Cum tehnicianul
oaspeţilor epuizase toţi timpii
de odihnă avuţi la dispoziţie,
echipa sa a fost nevoită să reia
jocul de sub propriul panou
astfel că slovacii nu au mai
avut timpul necesar pentru a
mai schimba soarta partidei.
Tactica echipei oaspete, aceea
de a utiliza un pivot mic extrem de mobil, a pus în diﬁcultate formaţia orădeană astfel
că după primele 10 minute KB
Kosice avea un avantaj de 9
puncte (17-26). Până la pauză,
meciul s-a mai echilibrat dar
roş-albaştrii nu au fost capabili
să reducă din diferenţă.

Modeşti la ﬁnalizare

În repriza secundă, CSM
CSU a alternat jocul bun de
apărare cu inexactităţi numeroase la ﬁnalizare. Problematic
a fost şi capitolul recuperărilor
ofensive în condiţiile în care
procentajele de 46% la aruncările din acţiune şi 69% la linia
de pedeapsă au fost modeste.
Pe fondul lipsei de luciditate
a oaspeţilor din ﬁnal care l-au
scos din minţi pe antrenorul
acestora, orădenii au reuşit să
se apropie şi să se impună în
cele din urmă graţie unei acţiuni personale marca Martin
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Baschetbaliştii bihoreni au arătat că au spirit de învingători
Zeno. Astfel cei aproximativ
600 de spectatori prezenţi în
tribunele Arenei „Antonio
Alexe” au putut să se bucure
la ﬁnalul unei partide în care
favoriţii au fost conduşi în
permanenţă. Prospeţimea gazdelor din ﬁnal poate ﬁ explicată şi de faptul că tehnicianul
Miljan Curovic a utilizat patru
jucători cel puţin 30 de minute în timp ce Cristian Achim
nu a avut niciun baschetbalist
care să ﬁ evoluat mai mult de
27 de minute. „Am încercat să
substituim cumva absența lui
Arturas Valeika, accidentat.
Facem tot ce putem pentru a ne
adapta la această situație din
mers pentru că nu vom putea
conta pe acest jucător la meciul
din Bulgaria, primul oﬁcial
din acest sezon. E limpede că
această accidentare ne încurcă

foarte mult planurile, ca orice
accidentare a unui jucător de
bază. De asemenea, ne străduim să legăm relațiile de joc
în echipă”, a declarat Cristian
Achim la ﬁnalul partidei.
Principalii marcatori ai orădenilor au fost Martin Zeno,
Nemanja Milosevic cu câte 14
puncte, Goran Gajovic şi Bogdan Ţîbîrnă cu câte 8 puncte.
De la oaspeţi s-au remarcat
Rahmon Fletcher cu 15 puncte
şi Svetozar Stamenkovic cu 14
puncte.
Primul joc oﬁcial al orădenilor se va disputa miercuri, 20
septembrie, de la ora 20.30, în
deplasare. Adversarul băieţilor
pregătiţi de Cristian Achim din
primul tur preliminar al FIBA
Europe Cup va ﬁ echipa bulgară Balkan Botevgrad.
 Sorin ILISIE

Handbaliştii Cristi Dulca spulberă speculaţiile
au debutat „100% vom rămâne aici,
cu victorie cel puţin până în iarnă”
Adversarul care îi dădea
emoţii antrenorului Sebastian Tudor s-a dovedit în cele
din urmă a ﬁ de bătut. Astfel,
echipa de handbal masculin CSM Oradea a reuşit să
înceapă campionatul Seriei
B a Diviziei A cu o victorie
în faţa uneia dintre echipele
care au toate şasnele să încheie întrecerea pe podium.
Bihorenii au învins Minaur 2
Baia Mare cu scorul de 30-25
(16-11). Chair dacă rezultatul
nu o arată, jocul disputat ieri
la Arena „Antonio Alexe” a
fost la discreţia orădenilor
care încă din prima repriză au reuşit să stabilească
diferenţa cu care avea să se
termine confruntarea. În următoarea etapă, bihorenii vor
evolua joi, 28 septembrie,
în deplasare, cu ADEP Satu
Mare, formaţie care a suferit cea mai severă înfrângere
(24-44) din prima rundă.
 Sorin ILISIE

În cadrul conferinţei de
presă care a urmat jocului
dintre Luceafărul Oradea şi
Academica Clinceni, terminat la egalitate (1-1), Cristian
Dulca, antrenorul bihorenilor, a considerat oarecum nedreaptă această remiză aﬁrmând că echipa sa a pierdut
2 puncte deoarece nu a fost
concentrată pe tot parcursul
celor 90 de minute. În acelaşi
timp el a spulberat speculaţiile cu privire la mutarea
echipei la Petroşani sau Motru.

„A fost un joc cu un adversar
foarte bun cu jucători de Liga
I, o echipă organizată, omogenă, cu un antrenor care îi aşează bine în teren. Am controlat
partida şi ne-am creat destule
ocazii de a marca. Un apect
pozitiv este faptul că am rămas
proaspeţi până la ﬁnal. Consider că am pierdut 2 puncte. Am
construit bine, am pus mingea
jos dar am primit un gol nemeritat. Păcat că nu am reuşit să
ﬁm concentraţi timp de 90 de

minute. Încă ne aﬂăm în căutarea celei mai bune formule,
astfel apărând în echipă o serie de jucători noi. Sunt muţi
tineri care din cauza vârstei
comit greşeli dar în timp vor
căpăta experienţă şi evoluţiile
lor se vor îmbunătăţi. Pentru
mine este important grupul şi
echipa să câştige. Ne-a lipsit
Roşu care are o ﬁsură la degetul mare de la picior şi Ban
care este şi el accidentat. Speram să câştigăm acest meci
deoarece i-am văzut motivaţi
toată săptămâna”, a declarat
Cristi Dulca, tehnicianul Luceferilor. Antrenorul a atins
şi cea mai sensibilă problemă
pentru iubitorii fotbalului din
Bihor. Astfel el a dat asigurări
că echipa va rămâne în Bihor
cel puţin până în iarnă. „Incertitudinea legată de locul în
care echipa îşi va susţine meciurile de pe teren propriu nu
a fost uşor de gestionat. Cu
toate acestea, după informaţiile pe care le am, vă pot spune
că 100% echipa va rămâne aici
cel puţin până în iarnă”, a con-

chis Dulca.

„Un rezultat echitabil”

De partea cealaltă, Erik Lincar, antrenorul orădean al ilfovenilor, consideră echitabil
rezultatul înregistrat şi airmă
că formaţia sa nu are gânduri
de promovare cu toate că este
poziţionată în partea superioară a clasamentului. „Am venit
la Oradea după toate cele trei
puncte pentru a ne menţine
cât mai sus în clasament. Am
întâlnit o echipă cu jucători de
calitate. După bara Luceafărului din prima repriză am avut
2-3 situaţii de a marca şi asta
pentru că ne doaream victoria.
După pauză am avut 15 minute ezitante dar forţa grupului a
dus la egalare. Pe ﬁnal ne-am
pierdut prospeţimea şi nu am
fost capabili să forţăm victoria.
Până la urmă este un rezultat
echitabil, ambii portari aducându-şi din plin contribuţia la
acest fapt”, a spus „principalul” Academicii Clinceni.
 Sorin ILISIE

Corona 2 Brașov – CSU
Oradea 35-18

Victorie previzibilă
a gazdelor
Cum era de așteptat, echipa de handbal feminin pregătită de Doina Ardelean s-a înclinat la Brașov 35-18 (17-8) în fața unui adversar valoros cu multe jucătoare care evoluează
la prima echipă în Liga Națională. Meciul a
contat pentru prima etapă din cadrul Seriei
B a Diviziei A.
Totuși jocul nu a fost atât de dezechilibrat
precum lasă de înțeles scorul, orădencele ratând
mai multe ocazii din poziție de unu la unu, inclusiv 6 aruncări de la 7 metri. Neavând un executant constant, Georgiana Codrea, specialista
din sezonul trecut, transferându-se la Dinamo
București, CSU a irosit de atâtea ori cea mai
simplă aruncare din handbal. Echipa încropită
pe ultima sută de metri pentru a putea lua startul în campionat a avut probleme de omogenitate, lucuru de înțeles, lotul suferind modiﬁcări
majore în perioada intercompetițională. „Destul
de greu de digerat o asemenea înfrângere la scor
după ce în urmă cu câteva luni învingeam în
aceeași localitate pe Național, o formație la fel
de redutabilă. Asta este situația în momentul de
față și ea trebuie luată ca atare. Sper să aveam
suﬁcientă răbdare să reclădim o formație redutabilă măcar la nivelul celei din sezonul trecut
când am încheiat între primele 5. Mai mult ca
oricând avem nevoie să simțim sprijinul publicului orădean care să ne ajute să depășim mai
repede acest moment diﬁcil”, a declarat Doina
Ardelean, antrenoarea echipei. În următoarea
etapă, sâmbătă 23 septembrie, CSU Oradea va
primi în sala de sport a Universității vizita echipei CSU de Vest Timișoara, un adversar care
se anunță mai accesibil decât a fost Corona 2
Brașov.
CSU Oradea: Claudia Cetățeanu, Crina Pintea – Eliza Hlinca 2 goluri, Cipriana Petric 5,
Anamaria Hercuț, Irina Munteanu 1, Elena Rudics 4, Cecilia Dărăban 2, Georgeta Diniș Vârtic 3, Dana Verzea 1, Cristina Matiaș și Camelia
Bortoș. Antrenoare: Doina Ardelean.
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Cosmin Contra,
noul selecţioner
al naţionalei

La capătul unei întâlniri de două ore cu
Răzvan Burleanu, la sediul FRF, Cosmin
Contra, antrenorul echipei Dinamo, a bătut
palma cu şeful Federaţiei, iar forul care
conduce fotbalul românesc a anunţat, pe
site-ul oﬁcial, că cele două părţi au ajuns la o
înţelegere de principiu.
Contra va ﬁ validat în funcţie după şedinţa
Comitetului Executiv al FRF de vineri, 22 septembrie, şi, din primele informaţii, îşi va rezilia
contractul cu Dinamo înaintea derby-ului cu
FCSB. „Federaţia Română de Fotbal a ajuns
la o înţelegere de principiu cu domnul Cosmin
Contra în privinţa preluării postului de selecţioner al Naţionalei României. În data de 14
septembrie 2017, preşedintele Răzvan Burleanu
a fost mandatat prin decizia Comitetului de Urgenţă al FRF să negocieze cu anumiţi antrenori
ocuparea funcţiei de selecţioner al echipei naţionale. Comisia Tehnică a recomandat mai multe nume de candidaţi, iar preşedintele FRF şi-a
însuşit aceste propuneri. Numirea în funcţie a
unui nou selecţioner şi detaliile contractului ce
urmează a ﬁ încheiat vor ﬁ prezentate Comitetului Executiv şi supuse aprobării acestuia”, se
arată pe site-ul frf.ro. 

