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Memorialul „Gabi Leitner”
la baschet feminin

Baschetbaliştii, aproape de Liga Campionilor

Calificarea se joacă
la Oradea

Turneu câştigat de
CN „Mihai Eminescu”
Cinci echipe feminine de baschet, alcătuite
din jucătoare sub 18 ani au participat la ediţia din acest an a Memorialului „Gabi Leitner”, organizat la Arena „Antonio Alexe”.

În ciuda faptului că bulgarii de la Lukoil Academic
Sofia au o experienţă net superioară faţă de cea a orădenilor în competiţiile europene, duelul de la Sofia a
reliefat două formaţii sensibil egale din punct de vedere
valoric. Chiar dacă a pierdut
la o diferenţă de trei puncte,
75-72, campioana României
are şanse reale de a se califica
în grupele Ligii Campionilor
după manşa retur care se va
disputa astăzi de la ora 19.00
(Digi Sport) la Arena Antonio Alexe.
Chiar dacă pe parcursul
secvenţei decisive bihorenii
şi-au creat un avantaj maxim
de opt puncte, rezultatul final
le-a fost defavorabil după ce
în ultimele minute jocul acestora a fost presărat cu o serie
de erori la construcţie dar şi
cu multe ratări din poziţii favorabile. În ciuda acestui fapt,
şansele de calificare rămân
intacte, campioana Bulgariei
nedemonstrând că ar fi superioară lui CSM CSU Oradea.
În jocul de la Sofia gazdele au
avut un procentaj superior la
aruncările de două puncte, la

Turneul organizat de Direcţia Judeţenă pentru
Sport şi Tineret Bihor, CS CN Mihai Eminescu
Oradea şi Asociaţia Judeţeană de Baschet Bihor a fost câştigat de „eminescienele” pregătite
de Suzana Onaca, care s-au impus în toate
cele trei partide disputate. “A fost un turneu de
bună calitate, cu jocuri de nivel tehnico-tactic
ridicat, cu faze spectaculoase de joc”, a afirmat
Mirela Casetti, inspector în cadrul Direcţiei
Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor.
Rezultate:
Etapa I :
CN Mihai Eminescu Oradea – CS Crişul Oradea 52-37
NBS Cluj-Napoca – CS Debrecen 82-31
Etapa a II-a:
CN Mihai Eminescu – NBS Cluj-Napoca 55-47
CS Debrecen – CSS Bega Timişoara 50-52
Etapa a III-a:
NBS Cluj-Napoca - CSS Bega Timişoara 65-46
CS Debrecen - CN Mihai Eminescu 49-74

Martin Zeno a marcat 18 puncte în jocul de la Sofia
recuperările ofensive (13-8),
la punctele marcate din spaţiul de trei secunde (36-26),
la pase decisive (21-17) şi la
puncte marcate după posesiile pierdute de adversar (20-9).
De asemenea, Lukoil a avut
mai puține greșeli în jocul de
construcție (13-16 la posesii
pierdute). În schimb, echipa
pregătită de Cristian Achim a

Încă o competiţie de
minifotbal la Baza Tineretului

Campionatul firmelor
şi al instituţiilor publice
Pe lângă Campionatului Judeţean la minifotbal, aflat deja în desfăşurare, la Baza
Tineretului din Oradea va fi organizat pentru prima dată şi „Campionatul firmelor şi
al instituţiilor publice din judeţul Bihor”.
Înscrierea este gratuită, iar echipele pot
anunţa participarea direct la Baza Tineretului sau la telefon 0729/351.276 până în data de
16 octombrie. Campionatul se desfăşoară sub
egida Federaţiei de Minifotbal din România.
Se joacă în sistem campionat, fiecare cu fiecare, după care urmează faza play-off şi playout. Taxa de joc este de 70 de lei pe echipă.
Ocupantele primelor trei locuri vor fi premiate şi se vor califica la Turneul Final de Minifotbal al firmelor. n

fost net superioară în ceea ce
priveşte procentajul aruncărilor de la distanţă precum şi
la cele de la linia de pedeapsă. A existat un capitol unde
s-a înregistrat egalitate, cele
două formaţii marcând acelaşi
număr de puncte (10) după recuperări ofensive. Principalul
marcator al roş-albaştrilor a
fost, cu 18 puncte, americanul

Martin Zeno. În schimb, cel
mai eficient, cu 15 puncte, 8
recuperări şi 4 pase decisive,
a fost celălalt american din lotul orădenilor, Sean Barnette.
Contribuţii notabile au avut şi
Muhamed Pasalic (12 puncte)
şi Branko Mirkovic (10 puncte), ultimul serbându-şi ieri
ziua de naştere.
n Sorin ILISIE

Ultima etapă în Campionatului Judeţean de tir cu arcul

Finala are loc în Parcul Cetăţii Oradea
După şase etape, Campionatul Judeţean de tir cu arcul se apropie de final.
Sâmbătă 8 octombrie, în Parcul Cetăţii,
va avea loc tradiţionala Cupa Cetăţii \
Cupa Toamnei Orădene, urmată de finala Campionatului Judeţean.
Competiţiile sunt deschise tuturor
categoriilor (seniori \ senioare, juniori
\ junioare, cadeţi \ cadete, copii\ copile
şi paralimpic) şi diviziilor de arc (tradiţional, modern, barebow, bowhunter,
olimpic şi compound). Se trag două
runde, distanţele fiind organizate sub
formă de traseu cu staţii diferite, pe
aceeaşi linie de tragere, câte 3 săgeţi pe
fiecare staţie. Participanţii vor fi îmbrăcaţi în costume tradiţionale, cu accesorii specifice. În clasamentul pe cluburi
conduc până acum Nomad Archery cu
247 de puncte, Redpoint Oradea 208
puncte şi White Lion cu 154 de puncte,

urmate de Phoenix Săcueni, Blueline
Nojorid, Haiducii Salonta şi Şoimul
Aleşd. Cu sprijinul DJST Bihor, Primăriei Oradea, Rivolto Cons, Hell Energy, Liceului Sanitar Vasile Voiculescu,
LPS Bihorul şi Universităţii Oradea,
acesta este al treilea sezon în care se organizează Campionatul Judeţean de tir
cu arcul, numărul etapelor crescând în
fiecare an. Asociaţia Judeţeană de Tir
cu Arcul Bihor este singura de acest fel
din România care organizează un campionat judeţean.
Anul acesta, finaliştii Campionatului
Judeţean vor fi premiaţi cu trofee lucrate manual de elevii Liceului de Arte
Oradea şi de Red Core Forge, partenerii
ai Asociaţiei Judeţene de Tir cu Arcul.
Vitraliile pe sticlă sunt amplasate pe o
placă din lemn de mesteacăn.
n Mircea STROE

Clasamentul final:
1. CN Mihai Eminescu
2 . NBS Cluj-Napoca
3. CSS Bega Timişoara
4. CS Debrecen
Echipele au
fost răsplătite
de organizatori cu diplome, cupe, trofee, medalii
şi materiale
sportive.
Au mai fost
acordate şi
speciale.
Jucătoarea
turneului a
fost declarată Nicolett Orban, de la CN Mihai
Eminescu, jucătoare care a fost şi inclusă în
echipa ideală a competiţiei alături de Rebeca
Coroian (NBS Cluj), Diana Lupu (CSS Bega
Timişoara), Dorina Szava (CS Debrecen) şi
coechipiera sa Beata Szelka (CN Mihai Emines
cu).
n H.B.

Curs pentru
arbitri de fotbal

Comisia Judeţeană a Arbitrilor (CJA) Bihor
organizează un nou curs pentru formarea
arbitrilor de fotbal, băieţi şi fete. Înscrierile
se fac la sediul AJF Bihor (Piaţa 1 Decembrie
nr. 4-6) sau la telefon 0259/414.866 până în 21
octombrie. Cursul va demara pe 24 octombrie,
iar vârsta minimă admisă pentru particpare
este de 16 ani. n

