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BC Timişoara – CSM CSU Oradea

Două echipe în mare formă
Două dintre echipele aﬂate
într-o formă excelentă în ultima perioadă se confruntă
astăzi cu începere de la ora
17.45 (Digi Sport 4) în Sala
„Constantin Jude” din Timişoara. Duelul dintre BC din
localitate şi CSM CSU Oradea contează pentru etapa
19-a din Liga Naţională de
baschet masculin.

reuşit o victorie impresionantă
pe terenul echipei Steaua Bubili să refacă un deﬁcit de 25
de puncte. Mai mult, nimeni
în actuala ediţie de campionat
nu reuşise să învingă formaţia
roş-albastră pe propriul ei teren. Băieţii pregătiţi de Cristian Achim au de luat o revanşă
după ce în tur echipa timişoreană a reuşit să se impună 8781 la Oradea. Totuşi trebuie
menţionat faptul că de la acel
moment lotul formaţiei orădene a suferit modiﬁcări majore.
Doar 6 dintre baschetbaliştii
care pierdeau atunci se mai
regăsesc în actuala conﬁgura-

A noua confruntare între
Cârstea şi Niculescu

Monica Niculescu (71 WTA), jucătoare
venită din caliﬁcări, o va întâlni în turul
inaugural pe conaţionala Sorana Cîrstea (35
WTA), acceptată direct pe tabloul principal al turneului Premier Mandatory de la
Indian Wells.

Ambele formaţii vin după
două victorii importante obţinute în runda precedentă. Dacă
orădenii au învins în Arena
„Antonio Alexe” campioana U
BT Cluj-Napoca, bănăţenii au

cureşti deoarece au fost capa-

Duel românesc în primul tur
la Indian Wells

Bihorenii au de luat o revanşă după ce au pierdut 87-81 disputa din tur
ţie. În ciuda eşecului din tur,
orădenii au ieşit învingători la
capătul confruntărilor din ultima perioadă chiar dacă acestea
au fost echilibrate. Astfel bihorenii au câştigat atât duelul
din sferturile de ﬁnală ale Cupei României, cât şi pe cel din
Liga Naţională în ediţia trecută
de campionat. Pentru meciul
de astăzi, Cristian Achim nu
va putea conta pe Martin Zeno
şi pe Sean Denison, dar cel mai
probabil îl va folosi pe Stefan
Nikolic, ultimul transfer. În

schimb, echipa de pe Bega nu
are nicio problemă de efectiv.
Totuşi rămâne de văzut dacă
Tudor Costescu va apela la serviciile lui Marko Stevanovic,
baschetbalistul neﬁind utilizat
în ultima rundă. Aşadar un joc
extrem de diﬁcil, în compania
uneia dintre cele mai omogene
formaţii din Liga Naţională, pe
care orădenii nu îl vor putea
câştiga dacă nu îşi vor păstra
nivelul de combativitate şi precizia în execuţii arătate în confruntarea cu U BT Cluj-Napoca.

Stadionul Steaua va avea peste 30.000 de locuri

CLASAMENT
1. CSU Sibiu 14/4
32 p
2. U BT Cluj 14/4
32 p
3. BC Timişoara 13/5 31 p
4. CSM CSU Oradea
13/5
31 p
5. Steaua Buc. 12/6 30 p
6. BCM U Piteşti 11/7 29 p
------------------------------7. SCM U Craiova 9/8 26 p
8. Phoenix Galaţi 8/10 26 p
9. BC Mureş 6/11
23 p
10. Timba Timişoara 4/13 21 p
11. Politehnica Iaşi 2/15 19 p
12. Din. Bucureşti 0/18 18 p
 Sorin ILISIE

Monica Niculescu a acces pe tabloul principal de la Indian Wells după o victorie clară,
scor 6-0, 6-4 cu Roberta Vinci (Italia, 147
WTA), ﬁind distribuită într-un meci cu Sorana
Cîrstea. Jucătoarea din Târgovişte aştepta o
adversară din caliﬁcări, iar sorţii i-au scos-o în
cale pe colega din naţionala de Fed Cup.
Niculescu şi Cîrstea se vor duela pentru a 9-a
oară în carieră, istoria meciurilor directe ﬁind
de partea Monicăi, scor 5-3! Prima partidă
dintre cele două a avut loc în urmă cu 14 ani, la
un turneu ITF din Iaşi, iar Niculescu a câştigat
cu 6-1, 7-6 în sferturile de ﬁnală.
Eleva lui Călin Ciorbagiu a mai învins-o pe
Sorana în caliﬁcări la Zurich 2008, scor 6-4,
6-4, în primul tur la Moscova 2009, scor 3-0
(abandon), în caliﬁcări la Montreal 2010, scor
6-3, 6-3, şi în turul I la Indian Wells 2017, scor
4-6, 6-3, 6-1.
În ultimul meci s-a impus însă Cîrstea, 6-4,
1-0 (abandon) în turul I la Nurnberg 2017, iar
sportiva din Târgovişte a mai trecut de Niculescu în semiﬁnalele turneului ITF de la Bucureşti 2006, scor 3-6, 6-4, 7-5, şi în prima manşă
de la Hertogenbosch 2009, scor 5-7, 6-3, 6-3.
Partida 100% românească va avea loc joi
seară, iar câştigătoarea ar putea juca împotriva
lui Venus Williams (SUA, favorită 8) în faza
următoare. Pe tabloul principal al turneului de
peste 8 milioane de dolari se mai aﬂă Simona
Halep, Mihaela Buzărnescu şi Irina Begu.
Programul acestora în runda inaugurală:
Vineri
Mihaela Buzărnescu - Jennifer Brady (83
SUA)
Meciul I. Begu - Aleksandra Krunici (47 WTA
- Serbia) s-a disputat aseară, după închiderea
ediţiei.
Sâmbătă
Simona Halep - Kr. Pliskova (77 WTA - Cehia ) / Ying Duan
*Simona e caliﬁcată direct în turul 2. 

Participare numeroasă la Memorialul „Herman Schier”

Termen de 25 de luni pentru Înotătorii orădeni în prim-plan
reconstrucţie
Guvernul României a discutat
ieri indicatorii tehnico-economici
ai obiectivelor de investiții „Stadion
Steaua” și Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf”, arena din
Ghencea urmând să aibă 30.500 de
locuri pentru spectatori, muzeu și
restaurant pitch-view / bar sky view.
Potrivit proiectului de Hotărâre, arena din Ghencea va avea o capacitate
de 30.500 de locuri pentru spectatori,
patru vestiare, 24 de camere pentru
cazarea sportivilor, un muzeu, spaţii
comerciale, precum și restaurant pitch-view / bar sky view.
Durata de realizare a obiectivului
este de 25 de luni, iar valoarea totală
a investiţiei este de 301,77 de milioane
de lei, ﬁnanţarea ﬁind asigurată de la
bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice și Ministerului Apărării Naționale. Stadionul din Ghencea
va costa cu 15 de milioane de euro mai
mult decât noua arenă “Ion Oblemenco” din Craiova, deși cele două au aceeași capacitate.

Stadionul Național de Rugby „Arcul
de Triumf” va avea o capacitate totală
de 8.100 de locuri pentru spectatori.
La acest stadion se va consolida și reabilita clădirea existentă pentru vestiare, se va reface sala de antrenament, se
vor construi spații de cazare și cantonament pentru sportivi, se vor amenaja
spațiile urbane exterioare, precum și o
parcare subterană (pentru 170 de autoturisme), vor ﬁ construite un centru
de îngrijire pentru sportivi şi gradene
acoperite pentru public şi se va moderniza suprafața de joc. Durata de realizare a obiectivului este de 23 de luni,
iar valoarea totală a investiţiei este de
126,41 de milioane de lei, ﬁnanţarea ﬁind asigurată de la bugetul de stat, prin
bugetele MDRAP și MTS.
Hotărârea de Guvern vine în contextul în care două stadioane au fost
declarate, alături de Dinamo şi Rapid,
stadioane de interes public şi de importanţă naţională pentru organizarea,
la București, a unor meciuri din cadrul
Turneului ﬁnal al Campionatului European de Fotbal 2020. 

Peste 450 de înotători din
România şi Ungaria au concurat zilele trecute la ediţia
a 10-a a Memorialului „Herman Schier”, organizat la
Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”.

Competiţia a fost organizată de CSM Oradea, CS Crişul
Oradea, DJST Bihor şi CSŞ
LPS Bihorul. S-a concurat în
86 de probe, pe diferite distanţe şi categorii de vârstă.
Înotătorii de la CS Crişul
Oradea s-au aﬂat în prim-planul întrecerii, obţinând numeroase clasări pe podium şi
medalii.
Huszár Ingrid (2002-2003):
locurile 1 la 100 m liber, 100 m
bras 100 m ﬂuture, 200 m mixt
şi 400 m liber
Ioana Buzlea (2001): locurile 2 la 100 m ﬂuture şi la
200 m mixt, locurile 3 la 100
m liber, la 100 m bras şi la 100
spate
Tudor Sălăjan (2010): locul

1 la 50 m liber, locurile 2 la 50
m ﬂuture şi la 50 m spate, locul 3 la 50 m bras
Denis Tasyurek (2009): locurile I la 50 m bras şi la 50 m
spate, locul 2 la 50 m ﬂuture
Kósa Ana (2010): locul 1 la
50 m bras
Gulasi Ingrid (2010): locul
2 la 50 m bras
Mihai Zach (2006): locul 2
la 50 m bras
Kiss Kamila (2007): locul 2
la 50 m spate
Lörincz Yázmin (2006): locul 2 la 50 m bras
Andreea Covaciu (2008):
locul 3 la 50 m bras
Călin Filip (2004-2005): locul 1 la 100 m liber.
Sportivii menţionaţi sunt
pregătiţi de antrenoarele Cristina Madău şi Georgeta Schier.

Ştefan Duca (2006): locurile 1 la 100 m liber, la 100 m
bras, la 100 m ﬂuture, la 200 m
liber şi la 200 m mixt; locul 2
la 100 m spate

Bako Anastasia (2006): locurile 1 la 100 m liber, la 100
m bras, la 100 m ﬂuture, la 200
m liber şi la 200 m mixt; locul
3 la 100 m spate
Takács Dominic (2007): locurile 1 la 50 m liber, la 50 m
ﬂuture, la 50 m spate şi la 200
m mixt; locurile 2 la 50 m bras
şi la 200 m liber
Takács Milan (2008): locul
2 la 50 m spate; locurile 3 la 50
m liber şi la 50 m bras
Iris Samuilă (2007): locul 2
la 50 m liber; locurile 3 la 50
m spate, la 50 m bras şi la 200
m liber
Veronica Negru (2006): locul 3 la 100 m bras
Daniel Coroianu (2007): locul 3 la 50 ﬂuture
Varga Dominik (2010): locul 1 la 50 m bras, locul 3 la 50
m liber. Aceşti înotători sunt
antrenaţi de Remus Oros.
 H. BUZ

