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Simona Halep, la un pas de ﬁnală

Miză dublă în semiﬁnala
cu Muguruza
Liderul WTA, Simona Halep, a învins-o pe germanca
Angelique Kerber, scor 6-7,
6-3, 6-2, în sferturile de ﬁnală de la Roland Garros,
caliﬁcându-se în semiﬁnalele
turneului de tenis. Meciul a
durat două ore şi 14 minute.
În semiﬁnalele turneului de
tenis de la Roland Garros, românca o va întâlni pe Garbine
Muguruza, care a eliminat-o,
tot ieri, pe terenul central al
turneului pe rusoaica Maria
Şarapova, cu scorul de 6-2,
6-1. A fost cea de-a zecea confruntare între Halep şi Angelique Kerber, adversara pe care
o conduce acum cu 6-4 la meciurile directe. „Întotdeauna e
diﬁcil să joc împotriva ei. Kerber dă foarte multe migni înapoi. Dau totul de ﬁecare dată
când joc împotriva lui Kerber.
Încerc să nu cedez până în ultima clipă. Am fost prea agresivă la început şi nu a funcţionat.
Returna foarte jos şi nu mi-a
fost uşor să lovesc mingea.
Apoi am schimbat tactica și
totul a început să meargă mult
mai bine. Mă simt bine, știu că
nu voi mai avea zile de pauză,

dar sunt obișnuită, voi încerca
să mă recuperez pentru semiﬁnala cu Muguruza”, a declarat
Simona Halep.
După victoria cu Kerber,
Simona Halep și-a asigurat cel
puțin locul al doilea la ﬁnalul
turneului. Pentru a-și păstra
poziția în fruntea ierarhiei
mondiale WTA, jucătoarea
noastră e obligată să câștige
semiﬁnala cu Garbine Mugu-

ruza. Succesul în fața ibericei
i-ar oferi un avans de 720 de
puncte, în timp ce câștigarea
turneului o poate propulsa la
1.420 de puncte de locul 2.
În cazul unei înfrângeri în
semiﬁnale, Simona i-ar ceda
primul loc chiar lui Garbine.
Jucătoarea din Spania s-ar distanța la 320 de puncte de Halep și la 1.020 dacă ar câștiga
turneul.

Cupa României la tir cu arcul

Simona Halep și Garbine
Muguruza s-au întâlnit de 4 ori
în carieră, spanioloaica ﬁind în
avantaj, scor 3-1. Ultimul meci
direct a reprezentat o înfrângere drastică a actualului lider
WTA, în ﬁnala de anul trecut
de la Cincinnati, scor 1-6, 0-6.
În cealaltă semiﬁnală se întâlnesc Sloane Stephens (locul
10 WTA) și Madison Keys (locul 13 WTA).

Memorialul „C. Ille” la spadă

Doi arcaşi orădeni, pe podium Orădenii au cucerit
zece medalii
Desfăşurată în acest week-end la
Aninoasa (jud. Hunedoara), Cupa
României la tir cu arcul a reunit
pe linia de tragere aproape 100 de
sportivi din toată ţara. Concursul
s-a desfăşurat pe categorii de vârstă
şi divizii, la distanţe diferite, potrivit regulamentelor. C.S. “Redpoint”
Oradea a avut în concurs trei sportivi, iar doi dintre aceştia au urcat
pe podium.

Având susţinerea Consiliului Judeţean Bihor, DJST Bihor, Rivolto Cons,
Darer, Vitrerom, Liceului Sportiv, Turism Felix, Liceului Sanitar şi Liceului de Arte Oradea, clubul Redpoint a
reuşit să-şi atingă obiectivele: minim
două medalii la Cupa României, concurs important din calendarul federal.
În caliﬁcări, toţi cei trei sportivi legitimaţi la C.S. Redpoint Oradea au
obţinut rezultate foarte bune pentru
pregătirea lor. Astfel, Marin Darna (seniori compound) s-a caliﬁcat în ﬁnale,
iar Alin Mureşan (juniori compound)
şi Teodora Vari (cadete compound)
au terminat pe locurile I respectiv IV.
După meciurile din ﬁnale, Alin Mureşan, aﬂat în primul său an de juniorat,
a câştigat detaşat obţinând locul I, iar
Teodora Vari, elevă la Liceul de Arte
Oradea şi la primul an competiţional,
a reuşit o clasare pe podium obţinând
locul III la categoria cadete. “Sportul
este o continuă competiţie, de aceea

ne propunem ca la următorul concurs
să ﬁm şi mai buni”, au declarat cei trei
sportivi.
Peste numai o săptămână, arcaşii
C.S. Redpoint Oradea vor participa la
Cupa Federaţiei de la Iaşi, unde unii
dintre ei vor susţine şi probe de caliﬁcare la Campionatul Mondial de ﬁeld
de la Cortina (Italia). Arcaşii bihoreni
mizează pe Alin Mureşan şi pe Victor
Antonescu, ambii juniori aﬂaţi în loturile naţionale lărgite, pentru o caliﬁcare la această importantă competiţie
mondială.
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Cea de-a 7-a ediţie a Memorialului „Cornelia Ille” la spadă pentru copii şi-a desemnat
câştigătorii. Pentru un loc pe podium au concurat 145 de tineri spadasini de la 12 cluburi
din ţară dar şi din Ungaria, de la Debreţin.
Concursul, la care LPS Bihorul a fost reprezentat de 22 de sportivi, a fost organizat de
către Nicolae Ille (antrenor CSM Oradea) în
colaborare cu Federaţia Română de Scrimă şi
DJST Bihor. Întrecerea, care s-a adresat copiilor cu vârsta cuprinsă între 9 şi 15, a adunat
la start spadasini din oraşe precum Satu Mare,
Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Craiova, Constanţa,
Bucureşti, Oradea şi Debreţin. Au fost organizate dueluri atât la masculin cât şi la feminin, la
următoarele categorii de vârstă: 15 ani (categoria novice, copii născuți după anul 2003); 13 ani
(categoria kids, născuți după anul 2005); 11 ani
(categoria minikids, născuți după anul 2007) şi
9 ani (categoria începători, născuți după anul
2009). Dintre cei 22 de „lepesişti” participanţi,
9 au izbutit 10 clasări pe podium, după cum urmează: Ana Muntean – locul I la spadă feminin
U9 (9 concurenţi), Mara Mazilescu – locul I la
spadă feminin U9 (9 concurenţi), Răzvan Naghi
– locul al III-lea la spadă masculin U9 (4 concurenţi), Bogdan Porţan – locul al III-lea la spadă
masculin U9 (4 concurenţi), Andrea Muntean
– locul I la spadă feminin U11 (27 concurenţi)
şi locul al III-lea la spadă feminin U15 (25 participanţi), Gabriel Popa – locul I la spadă masculin U11 (11 concurenţi), Maria Popa – locul I
la spadă feminin U13 (32 concurenţi), Raul Tufan – locul al III-lea la spadă masculin U13 (19
concurenţi) şi Claus Sebeşan – locul al III-lea la
spadă masculin U15 (18 concurenţi)
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Premii mai mari
în cupele europene

Din ediţia 2018-2019, echipele participante
în Liga Campionilor şi Liga Europa vor primi mai mulţi bani. UEFA majorat semniﬁcativ cuantumul premiilor.
Cluburile din Liga Campionilor vor primi
suma de 2.04 miliarde de euro, faţă de 1,3 miliarde de euro, în sezonul anterior, iar cele din
Europa League vor primi 560 de milioane, față
de 400 de milioane de euro.
O victorie în grupele Ligii Campionilor va
ﬁ recompensată cu 2,7 milioane de euro, faţă
de 1,5 milioane în sezonul recent încheiat, iar
rezultatul de egalitate cu 900.000 de euro, faţă
de 500.000 de euro.
Cele 32 de echipe care se caliﬁcă în grupele
Ligii Campionilor vor primi suma de 15,25
milioane de euro, faţă de 12,7 miloane de euro,
anul trecut.
Caliﬁcarea în fazele eliminatorii va aduce
alte sume de bani, de la 9,5 milioane pentru
echipele caliﬁcate în optimi la 19 milioane de
euro în plus pentru câștigătoarea trofeului.
Atractivi sunt şi banii în preliminarii, unde
echipele care sunt eliminate în play-oﬀ-ul Ligii
Campionilot vor primi, pe lângă dreptul de
a evolua în grupele Ligii Europa, câte cinci
milioane de euro. Echipele eliminate în turul I
preliminar vor primi câte 280.000 de euro, cele
din turul al II-lea - 380.000 de euro, iar cel din
turul al III-lea - 480.000 de euro (doar cele de
pe traseul campioanelor).
În premieră faţă de ediţiile anterioare, UEFA
a introdus premii care ţin cont de coeﬁcientul
ﬁecărei echipe participante, calculat pentru
prezenţele din ultimii zece ani în Liga Campionilor şi Liga Europa. Suma totală de 585,05
milioane de euro va ﬁ alocată echipelor pe baza
coeﬁcientului.
În Europa League, un succes în grupe va
ﬁ recompensat cu 570.000 de euro, faţă de
360.000 de euro în sezonul recent încheiat, iar
rezultatul de egalitate cu 190.000 de euro, faţă
de 120.000 de euro, anul trecut.
Fiecare dintre cele 48 de cluburi care se vor
caliﬁca în faza grupelor va primi, în afara
sumelor de mai sus, 2,92 de milioane de euro,
faţă de 2,6 milioane de euro, în 2017/2018.
Câştigătoarele celor 12 grupe vor primi un
bonus de un milion de euro ﬁecare, iar echipele
de pe locurile secunde câte 500.000 de euro. În
plus, pentru ﬁecare fază eliminatorie jucată în
plus, vor exista bonusuri de la 500 000 de euro
(optimi) la 8,5 milioane de euro (campioana).
În preliminariile Europa League, formaţiile
care sunt eliminate în play-oﬀ vor primi câte
300.000 de euro. Echipele eliminate în turul I
preliminar vor primi câte 240.000 de euro, cele
din turul al II-lea - 260.000 de euro, iar cel din
turul al III-lea - 280.000 de euro.
Ca în Liga Campionilor, din sezonul viitor,
UEFA a introdus premii care ţin cont de coeﬁcientul ﬁecărei echipe participante, în valoare
totală de 84 milioane de euro. Echipa cel mai
slab clasată va primi 71.430 de euro, iar formaţia cel mai bine clasată în ierarhia coeﬁcienţilor
va încasa 3,42 de milioane de euro.
România va avea patru echipe în cupele europene: CFR Cluj, în preliminariile Ligii Campionilor, FCSB, CSU Craiova şi FC Viitorul, în
tururile preliminare ale Ligii Europa. 

LPS Bihorul
organizează admitere
Liceul cu Program Sportiv „Bihorul” Oradea
organizează admitere în clasa a V-a. Sunt disponibile 25 de locuri la atletism şi tot atâtea la
fotbal. Înscrieri se mai pot face până mâine, 8
iunie. Probele de aptitudini sunt programate să
se desfăşoare în perioada 11-14 iunie. Informaţii suplimentare pot ﬁ obţinute la secretariatul liceului sau apelând numărul de telefon
0359/414.150. 

