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CSM CSU Oradea – U BT Cluj 61-64

Au pierdut şi cea de-a
treia ﬁnală
Singurul trofeu care lipseşte din vitrina echipei de
baschet masculin CSM CSU
Oradea nu vine nici în acest
an în oraşul de pe Crişul Repede. La capătul unei partide
decisă în ultimele secunde,
câştig de cauză a avut, din
nou, U BT Cluj-Napoca, care
s-a impus cu 64-61 (25-23,
12-11, 14-19, 13-8) în ﬁnala
Cupei României disputată la
Sfântu Gheorghe. Este cea
de-a trei ﬁnală pierdută după
cele din 2014 şi 2016.
Atunci când depinzi de o
aruncare pe care o ratezi nu
ai cum să nu ai regrete. Aşa
se întâmplă şi după acest duel
în care U BT Cluj, cu „românul” Watson la timonă, a învins Oradea, o formaţie într-o
continuă construcţie, la doar
o posesie. Întrebări sunt multe
cu privire la deznodământul
acestei partide, dar răspunsul
e acelaşi – campioana a cucerit din nou cupa. Rămâne un
mare câştig după acest turneu
ﬁnal: americanul Kris Richard. Acesta a dovedit, atât
în semiﬁnala cu Steaua, cât şi
în ultimul act, că are „sânge”
şi ştie să joace meciurile cu
miză. Nu acelaşi lucru se poate
spune despre Gajovic, Ţîbîrnă
sau Kariniauskas. Totuşi, poate este prea devreme să tragem
o concluzie deﬁnitivă asupra
unor jucători, a unei echipe
care încă se caută.
Cu totul altfel ar trebui să
stea situaţia în faza a doua
a campionatului, dar mai cu
seamă în playoff, atunci când
echipa va ﬁ „sudată” şi Mar-

tin Zeno va reveni între primii
cinci.

Au depins de ultima
aruncare

Cu o apărare foarte agresivă, clujenii i-au surprins pe
roş albaştri în debutul partidei,
astfel că scorul după 5 minute era 19-4. Şi cum o ﬁnală nu
putea ﬁ atât de dezechilibrată,
CSM CSU a revenit la fel de
puternic, astfel că până la pauză orădenii s-au apropiat la
doar două lungimi (25-23). A
urmat sfertul al doilea în care
defensivele celor două formaţii
s-au aﬂat la cel mai înalt nivel.
Coroborat şi cu o lipsă de inspiraţie în atac, pe parcursul
celor zece minute din sfertul
al doilea s-au marcat doar 23
de puncte (12-11 pentru U BT).
Reveniţi de la cabine, bihorenii
au arătat excelent în sfertul al
treilea, astfel că, reducând la
doar 14 puncte marcate o formaţie precum cea a Clujului,
au trecut la conducere 53-51
la intrarea în secvenţa decisivă. Din păcate, jucându-se
cu trofeul pe masă, mai mulţi
jucători orădeni au cedat presiunii. Cu toate acestea, la scorul de 62-61 pentru formaţia
pregătită de Mihai Silvăşan, şi
cu 7 secunde înainte de ﬁnal,
CSM CSU putea decide practic partida în favoarea ei. N-a
fost să ﬁe, deoarece Pasalic,
omul cu cel mai bun procentaj la aruncările de la distanţă
din Liga Naţională, a ratat de
pe semicerc. Aici s-a născut
întrebarea în rândul chibiţilor:
de ce s-a încercat ﬁnalizarea
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Giordan Watson a marcat 14 puncte în duelul cu bihorenii
pe pătrundere? Răspunsul a
fost oferit de Cristian Achim
în cadrul conferinţei de presă
de după meci. Acesta a explicat că planul stabilit în ultimul
timp de odihnă a fost respectat. S-a mizat pe pătrunderea
lui Richard, care, din păcate, a
fost blocat de defensiva clujeană, astfel că a trebuit să paseze
pe semicerc lui Pasalic, iar de
aici încolo cunoaştem deznodământul. Până la ﬁnal Watson
a mai transformat două libere
pentru clujeni, astfel că partida s-a terminat 64-61 pentru U
BT şi trofeul merge din nou în
oraşul de pe Someş.

situaţie nu ne rămâne decât să
credem că altfel vor sta lucrurile în campionat. Chiar dacă a
pierdut, Oradea a demonstrat
că are potenţial. Următorul
meci al roş-albaştrilor va ﬁ
sâmbătă, 3 martie, atunci când
în Arena „Antonio Alexe” se
va duela din nou cu U BT Cluj,
de data aceasta într-o partidă
care va conta pentru etapa a
18-a din Liga Naţională.

Din nou cu U BT pe 3 martie

U BT Cluj: Sakic 14 (2), Watson 14, Barro 10, Calnicenco 4,
Lapornik, Torok 3 (1), Drungilas, Rasic, Kromah 6, Kuti 13
(1). Antrenor: Mihai Silvăşan.
 Sorin ILISIE

Aşadar, încă o ﬁnală de cupă
pierdută, cea de-a treia, după
cele din 2014 cu Energia Rovinari şi 2016 cu aceeaşi U
BT Cluj-Napoca. În această

CSM CSU Oradea: Richard
18 puncte (1x3p), Mandache 9
(1), Valeika, Kariniauskas 7,
Gajovic 4, Denison, Ţîbîrnă 2,
Pasalic 14 (4), Nicolescu 7 (1).
Antrenor: Cristian Achim.

„Campionii României în şcoală, liceu şi universitate”

Fejer Ivan a vizitat Şcoala
„Dimitrie Cantemir”
Fosta glorie a poloului pe
apă, Fejer Ivan, a întâlnit
elevii Școlii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” din Oradea pe care i-a îndemnat să
practice sporturile acvatice
sau orice alt sport.

La 62 de ani, Fejer Ivan este
cunoscut în Oradea, și nu numai, ca ﬁind cel mai longeviv
poloist din Romania. În 2003,
la 50 de ani, Ivan era component de bază al echipei de polo
Crișul Oradea, care încrisese
pe atunci o echipă de juniori în
Superliga Națională. Dar adevărata sa carieră sportivă de
mai bine de 30 de ani a fost descrisă în cuvinte emoționante
și cu țintă precisă celor 100 de
elevi ai Școlii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” într-o nouă

acțiune din cadrul programului național „Campionii României în școală, liceu și universitate”. Gazde primitoare au fost
profesorii de educație ﬁzică
și sport Ioan Pantea, Bogdan
Iova, Ioan Fildan și Alexandru
Naom, precum și director Viorica Popa.
Dublu Campion Național în
1985 și 1986, ﬁnalist al Cupei
Cupelor în 1981, dublu medaliat cu echipa națională la Universiadă, aur la Soﬁa în 1977
și bronz la București în 1981,
Fejer Ivan s-a destăiniut în fața
copiilor, spunându-le cât de
mult l-a ajutat în viață faptul
că a practicat un sport atât de
greu, dar și frumos. Cu o condiție ﬁzică și o sănătate de invidiat, campionul i-a captivat
pe copii cu povestirile despre

Fostul poloist, în mijlocul elevilor
sport, echipe, echipieri, adver- tat pentru tricolor mai bine de
sari, antrenamente și compe- 13 ani. Întotdeauna alături de
tiții, concluzionând că niciun poloul românesc după retragesport nu este mai bun sau mai re, Fejer Ivan a fost membru
rău decât altul, important este în comisia de organizare a CE
să practici orice formă de miș- de polo Masters Oradea 2009,
având atunci și calitatea de
care ﬁzică.
Acțiunea s-a încheiat cu Membru în Comitetul Masters
multe autografe și fotograﬁi cu al Ligii Europene de Natație.
 R. C.
și de la un sportiv care a lup-

Cristian Achim a explicat
ultimul atac

„A fost o decizie
foarte bună”

În primele declaraţii la cald, Cristian
Achim s-a arătat mulţumit de prestaţia echipei sale în cadrul turneului ﬁnal al Cupei României disputat la Sfântu Gheorghe. Referitor la disputa cu U BT Cluj, Achim consideră
ca ﬁind decisive banca de rezerve avută de
echipa campioană, precum şi valoarea baschetbaliştilor români din lotul acesteia.
„Consider că am făcut un turneu de Cupa
României foarte bun. Sunt de părere că echipa
noastră a făcut tot ce a putut în această competiție. În momentul în care ne uităm în oglindă și
suntem sinceri cu noi înșine, cred că nu avem de
ce să ne pară rău. În sport există întotdeauna a
2-a șansă. Avem în față campionatul și sperăm
să ne legăm mai bine ca relații de joc. Despre
joc în sine, m-aș ﬁ bucurat să spun că am ținut
Clujul la 64 puncte marcate. Ca să glumesc puțin, nu a fost cazul să mă bucur. Ne-am apărat
foarte bine. I-am anihilat pe Rasic și Lapornik,
însă Clujul, cu o bancă atât de lungă și cu atâția
jucători români de valoare, era normal să aibă
prima șansă”, a declarat antrenorul CSM CSU
Oradea.

„Uneori e şi treabă
de noroc”
Cum era de aşteptat, i s-a cerut să explice
de ce practic la ultimul atac al echipei sale s-a
încercat ﬁnalizarea printr-o aruncare de la distanţă. „Am cerut timeout pentru că am dorit
să mergem în pătrundere. Lucru pe care Kris
Richard l-a și făcut. Apărarea adversă a strâns
foarte mult în jurul lui și astfel acțiunea sa în
pătrundere ar ﬁ avut șanse mici de reușită. El
a decis să paseze pe semicerc, acolo unde am
avut aruncare deschisă. În acel moment a fost o
decizie foarte bună. Am avut aruncare deschisă cu un jucător care aruncă de trei puncte (n.r.
Muhamed Pasalic, liderul LNBM la procentajul aruncărilor de trei puncte cu 50%). A fost
o acțiune pe care eu am mizat în cazul în care
defensiva Clujului a ales să strângă la omul aﬂat
în pătrundere. Până la urmă am terminat meciul cu aruncare complet deschisă. Uneori e și
treaba de noroc. Dacă acea aruncare ar ﬁ intrat,
poate la ﬁnal eram noi cei fericiți”, a explicat
Cristian Achim.

„Într-o lună vom deveni
o echipă omogenă”
Pentru viitor, antrenorul roş-albaştrilor se
arată încrezător cu privire la rezultate, după ce
va ﬁ realizată omogenizarea echipei şi Martin
Zeno va reveni între primii cinci. „Echipa noastră va ținti foarte sus și în continuare. Opinez
că într-o lună vom ﬁ bine spre foarte bine din
punct de vedere al omogenității și integrării noilor veniți. Pe de altă parte, ne dorim să ne consolidăm poziția în clasament, adică să avansăm în
grupa 1-6. Ulterior, în TOP 6, ne dorim să câștigăm cât mai multe meciuri și să obținem cât mai
multe victorii prin prisma playoff-ului unde va
ﬁ care pe care. Nouă ne-a lipsit și continuă să ne
lipsească punctul forte al echipei. Martin Zeno
este o piesă esențială pentru noi și credeți-mă
că nu e ușor să joci fără un astfel de jucător”, a
conchis Cristian Achim.
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