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Un lider prea puternic pentru Irina Begu

Simona Halep joacă ﬁnala
la Shenzen
Deznodământ scontat în
duelul românesc din semiﬁnalele probei de simplu la
Shenzen. Liderul mondial
Simona Halep a învins-o,
ieri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe
Irina-Camelia Begu, cap de
serie numărul patru, locul 43
WTA şi va juca astăzi, după
ora 08.00 (Digi Sport), ﬁnala
cu cehoaica Katerina Siniakova.

De-a lungul întâlnirii, Halep
a reuşit 15 lovituri direct câştigătoare şi a comis 15 erori neforţate, în timp ce Begu a avut
15 lovituri direct câştigătoare
şi 23 de greşeli neprovocate.
A fost a şasea victorie obţinută
de Halep în faţa Irinei Begu,
în tot atâtea întâlniri directe în
circuitul WTA.
“A fost un meci greu. Irina
este o jucătoare puternică, iar
în setul doi ea şi-a îmbunătăţit
jocul. Eu am lovit, însă, mingea mai tare şi sunt mândră
de victoria mea. Este un sentiment minunat să ﬁu din nou în
ﬁnală. Abia aştept să joc. Anul
trecut, Siniakova m-a învins
aici şi a câştigat trofeul”, a aﬁrmat Halep, care a câştigat tur-

neul de la Shenzhen în 2015.
Caliﬁcarea în ﬁnală este premiată cu 81.251 de dolari şi 180
de puncte.

Prilej de revanşă cu
Siniakova

Katerina Siniakova, cap de
serie numărul şase şi locul 47
WTA, a dispus în ﬁnală cu 6-2,
3-6, 6-3, de rusoaica Maria
Şarapova, numărul 59 mondi-

al. Siniakova a avut nevoie de
patru mingi de meci pentru
a obţine caliﬁcarea în ﬁnală.
Cehoaica a izbucnit, apoi, în
lacrimi, la capătul unei partide
care a durat o oră şi 55 de minute. “A fost greu, am încercat
să lupt pentru ﬁecare minge.
În al doilea set am fost, totuşi,
aproape. Mi-am pierdut serviciul, dar tot am luptat şi m-am
ţinut tare”, a spus Siniakova, la

ﬁnalul jocului.
În vârstă de 26 de ani, Halep o va înfrunta pentru a doua
oară în carieră pe Siniakova,
care este cu cinci ani mai tânără decât românca. Primul
meci dintre cele două a avut
loc chiar la ediţia trecută a turneului de la Shenzhen şi a fost
câştigat de cehoaică, scor 6-3,
4-6, 7-5, în optimi. Siniakova
avea să câştige şi turneul. 

CSU Sibiu - CSM CSU Oradea 83-76

Eşec conturat din primele minute
Început ezitant de an pentru CSM CSU Oradea, care a
cedat 76-83 (14-25, 20-18, 2419, 18-21) în deplasarea de la
Sibiu, după un start de meci
catastrofal.

Apărarea agresivă a sibienilor coroborată cu lipsa de
reacţie şi de idei a orădenilor
au făcut ca după cinci minute
tabela să indice un neverosimil
17-0 pentru CSU. Primele reuşite ale oaspeţilor au venit în
urma unor aruncări de la distanţă, astfel că în minutul opt
avansul gazdelor a scăzut la
opt puncte. Sfertul inaugural
a găsit cele două echipe, însă,
despărţite de 11 puncte (25-14).
Treptat-treptat, însă, CSM
CSU a redus diferenţa, care
în minutul 17 mai era de patru
puncte în favoarea sibienilor
(35-31). Finalul sfertului doi a
aparţinut gazdelor, care s-au
desprins la nouă „lungimi”
(43-34).
Evoluţia sinusoidală a orădenilor a continuat şi după pauză,
iar cu zece minute înainte de
ﬁnal s-au apropiat la două posesii de adversari (62-58) după
două aruncări precise de la
distanţă ale lui Trotter. Cu nou
venitul Kris Richard în zi fastă, deşi abia făcuse cunoştinţă
cu colegii, CSM CSU Oradea
a izbutit chiar să egaleze la 64,

dar nu a mai avut forţa să menţină ritmul, cedând cu 76-83.
„Felicit echipa din Sibiu,
care a făcut un meci foarte
bun. Pentru noi este foarte diﬁcil să jucăm în condițiile în
care la nivel ﬁzic am pierdut
absolut toate duelurile. În momentul în care primești peste
30 de puncte doar după contraatac și recuperări ofensive,
baschetul se oprește și nu mai
are niciun sens. Noi puteam să
câștigăm aici lejer, dar echipa
din Sibiu a făcut mai puține
greșeli și și-a dorit mai mult
victoria”, a comentat antrenorul Cristian Achim al cincilea
eşec din această ediţie a Ligii
Naţionale de baschet masculin.

BC CSU Sibiu: Dragoste 14
(1×3), Cooper Williams 3, Laser 11 (1), Kinnard 11 (3), Pratt
22 (2), Paliciuc 6 (1), B. Popescu 5, Davis 11. Nu au jucat:
Brosser, Banciu, D. Gheorghe,
Petică. Antrenor: Dan Fleşeriu. Asistent: Cătălin Vulc
CSM CSU Oradea: Nicolescu 3 (1×3), Pasalic 13 (1),
Valeika 3, Trotter 12 (2), Milosevic 4 (1), Ţîbîrnă 2, Mandache 6 (1), Gajovic 16 (2),
Richard 17 (3). Nu au jucat:
Gavrilă, Ionescu, Meluţ.
Antrenor: Cristian Achim.
Asistenţi: Milan Mitrovic, Marius Marinău

Richard a avut un debut convingător în echipa orădeană
Partida Politehnica Iași Arbitri: Marius Ciulin, Bog- SCM Universitatea Craiova a
dan Podar, Bukuresti László. fost amânată pentru 31 ianuaComisar FR Baschet: Mircea rie.
Martiş.
CLASAMENT
Următorul joc al echipei oră1. U BT Cluj-Napoca 24
dene va avea loc luni, de la ora puncte
18.00, la Arena „Antonio Ale2. BC CSU Sibiu 21
xe”, cu Dinamo Bucureşti.
3. BC SCM Timișoara 21
4. CSM CSU Oradea 19
Celelalte meciuri ale run5. BCM U FC Argeș Pitești
dei a 12-a:
19
ASTĂZI
6. CSM Steaua EximBank
BC Timba Timișoara - BC 18
7. CS Phoenix Galaţi 16
SCM Timișoara 83-98
8. BC Mureș Târgu Mureș
BC Mureș - Phoenix Galați
15
85-78
-------------------------------BCM U FC Argeș Pitești 9. SCM Universitatea CraioU-BT Cluj-Napoca 81-82
va 14
Meciul Dinamo București
10. BC Timba Timişoara 14
- CSM Steaua București s-a
11. CS Politehnica Iași 11
jucat aseară, după închiderea
12. CS Dinamo Bucureşti 11.
ediţiei.
 H. BUZ

Simona şi Irina, în
ultimul act la dublu
Adversare la simplu, Simona Halep şi Irina
Begu au fost coechipiere în aceeaşi zi în proba
de dublu. Româncele s-au caliﬁcat ieri în ﬁnală
la Shenzhen, desfăşurat pe hard şi dotat cu
premii în valoare de 626.750 de dolari.
Halep şi Begu au trecut, în semiﬁnale, cu
scorul de 6-2, 6-7, 10-6, într-o oră şi 29 de
minute de joc, de cuplul Anna Blinkova/Nicola
Geuer (Rusia/Germania).
De-a lungul întâlnirii, perechea română a
servit un as, a comis o dublă greşeală şi a avut
17 lovituri câştigătoare şi 15 erori neforţate.
Adversarele lor au reuşit 19 lovituri câştigătoare şi au comis 21 de greşeli neprovocate.
Este prima ﬁnală atinsă împreună de Halep
şi Begu, în circuitul WTA. Româncele, care fac
pereche pentru a patra oară în carieră, au mai
jucat o semiﬁnală la Madrid 2016. Adversarele
din ﬁnala de astăzi, programată după ora 10.30,
sunt cehoaicele Barbora Krejcikova/Katerina
Siniakova (Cehia), cap de serie numărul unu. 

De la fotbal şi minifotbal, la futsal

Szeleş va juca şi la
Dinamo Oradea
Dinamo Oradea, singura echipă bihoreană
de futsal angrenată în Campionatul Naţional, a reluat pregătirile pentru retur cu 13
jucători. Printre aceştia se aﬂă şi Szeleş Tibor, fost campion european la minifotbal cu
naţionala României în 2011, care a semnat
un contract pe un an cu echipa pregătită de
George Zima şi Cristian Ungur.
„Tibi are 35 de ani şi este un jucător cu experienţă fotbalistică bogată acumulată printre
altele şi în Liga a 2-a la FC Bihor. Este considerat un jucător cu o tehnică dezvoltată în regim
de viteză, are o calitate ridicată în execuţii şi
se evidenţiază prin viziunea cu care îşi pune
în valoare cu pase decisive colegii de echipă”,
este caracterizat noul transfer pe pagina de
facebook a clubului Dinamo Oradea. Szeleş
activează în Liga a IV-a la fotbal, la Unirea Livada, şi în Campionatul Judeţean de minifotbal
la Inter Oradea.
La încheierea turului Ligii a II-a la futsal,
echipa orădenă, debutantă în competiţie, ocupă
locul 10 din 12 participante, cu două victorii,
un egal şi opt înfrângeri.
Returul Ligii a II-a de futsal va începe în 28
ianuarie, când Dinamo va juca la Arena Antonio Alexe cu Inter Gheorghieni, echipă clasată
pe poziţia a noua.
 H. BUZ

