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Maccabi Rishon LeZion – CSM CSU Oradea 69-56

Prea mici pentru o
competiţie atât de mare
Cel de-a doilea joc disputat
de CSM CSU Oradea în Liga
Campionilor la baschet masculin a demonstrat faptul că
echipele angrenate în această
competiţie sunt la un nivel extraordinar de ridicat. Campioana Israelului s-a impus la
pas cu 69-56 (22-10, 18-15, 1913, 10-18) după un meci care
le-a fost la discreţie.
Diferenţa de valoare dintre
orădeni şi primele două adversare din această competiţie a fost evidentă. În aceste
condiţii, obiectivul echipei
pregătite de Cristian Achim
ar fi ca această participare în
Liga Campionilor să fie luată
ca o experienţă din care să se
înveţe cât mai mult. Asemenea
partidei cu echipa turcă Pinar
Izmir, orădenii n-au avut practic nicio şansă, diferenţa de
valoare dintre echipe fiind mai
mult decât evidentă în ciuda
dorinţei antrenorului Cristian
Achim ca elevii săi să nu arate
prea mult respect unor asemenea adversari.

Gazdele au început
în forţă

Cu o defensivă de excepţie,
dar şi cu un atac în care a contat în permanenţă pe trei americani, Maccabi şi-a adjudecat
clar primele 10 minute, scor
22-10. De menţionat faptul că
antrenorul Cristian Achim l-a
folosit încă din primul minut pe
americanul Sean Barnette, în
ciuda faptului că acesta venea
după o accidentare. În sfertul
al doilea, cu toate că au început excelent, apropiindu-se la

Judo juvenil

Medalii orădene la Cupa
„Mureşul Cis Gaz”

O delegaţie orădeană formată din sportivi
de la LPS CSŞ Liberty şi CS Crişul s-a
întors acasă cu o zestre de 13 medalii dintre
care 3 de aur, 4 de argint şi 6 de bronz de la
puternica competiţie internaţională destinată copiilor, Cupa „Mureşul Cis Gaz”.
Concursul, ce s-a adresat categoriilor de vârstă
U12, U11, U10, U9 şi U8, a adunat la start
aproximativ 500 de sportivi din 9 ţări (Polonia,
Franţa, Grecia, Moldova, Serbia, Ungaria, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria şi România).
Cele 9 clasări pe podium reuşite de sportivii
de la LPS CSŞ Liberty Oradea au fost: locul
I – Bianca Popa (32 kg) la copii U11 şi Barani
Adriana (48 kg) la copii U12; locul al II-lea –
David Popa (30 kg) la copii U12, Gyoker Eduard (42 kg) la copii U12 şi Cosmin Albuţ (+60
kg) la copii U12; locul al III-lea – Mark Badea
(30 kg) la copii U12, Andrei Gavraş (60 kg) la
copii U12, Casian Fort (55 kg) la copii U11 şi
Dario Ciorba (26 kg) la copii U8. În apropierea
podiumului, pe locul al 5-lea, s-au clasat: Darius Ţîrlea (34 kg) la copii U12, Darius Chirilă
(60 kg) la copii U12 şi Tudor Horgoş (24 kg) la
copii U8. Micuţii judoka sunt pregătiţi în cadrul clubului de către antrenorii Olimpia Ianc
şi Alexandru Goncearenco.

Campioana României a contabilizat două înfrângeri în Basketball Champions League
doar 5 lungimi (24-19), orădenii nu au reuşit să ţină ritmul,
fiind copleşiţi de jocul gazdelor, care până la pauză au mărit
ecartul la 15 puncte (40-25).

Diferenţa putea fi şi
mai mare

Marşul israelienilor a continuat şi pe parcursul sfertului
al III-lea. Circulaţia foarte rapidă a mingii şi jocul defensiv
care în dese rânduri i-a făcut
pe orădeni să arunce la coş în
disperare de cauză au fost principalele aspecte care au condus
la diferenţa de 21 de puncte
(59-38) înregistrată după 30
de minute de joc. La adăpostul acestui avantaj, gazdele au
redus turaţia motoarelor pe

parcursul secvenţei decisive
permiţându-le orădenilor să
reducă din diferenţă. În cele
din urmă, partida s-a încheiat cu scorul de 69-56 pentru
Maccabi, un rezultat mai mult
decât rezonabil în condiţiile
diferenţei de valoare evidente.
Principalii marcatori ai roş-albaştrilor au fost Sean Barnette
cu 13 puncte şi Muhamed Pasalic cu 10 puncte. De la gazde
s-a evidenţiat Anthony Hillard,
cu 15 puncte. În etapa următoare din Liga Campionilor,
CSM CSU va juca marţi, de
la ora 19.00, la Arena Antonio
Alexe, cu formaţia rusă, Avtodor Saratov. Până atunci, bihorenii vor evolua sâmbătă, de la
ora 17.00, pe teren propriu în

campionat cu SCM U Craiova.
Alte rezultate din Grupa
B: Le Mans Sarthe – Khimik
Yuzhne 68-49 şi Umana Venezia – Pinar Karsiyaka 75-61.
Partida dintre Avtodor Saratov
şi Kataja Basket s-a jucat şi s-a
terminat ieri după închiderea
ediţiei.
CLASAMENT
Le Mans Sarthe 4 puncte (2 j)
Maccabi Rishon 4 puncte (2 j)
Pinar Karsiyaka 3 puncte (2 j)
Umana Venezia 3 puncte (2 j)
Avtodor Saratov 2 puncte (1 j)
Khimik Yuhzne 2 puncte (2 j)
CSM CSU Oradea 2 puncte (2 j)
Kataja Basket		 1 punct (1j)
n Sorin ILISIE

Cristian Achim, conştient de nivelul întrecerii

„Am cedat multe recuperări ofensive”
La capătul unui joc în care
echipa sa a fost net inferioară celei din Israel, Cristian
Achim a subliniat, încă o
dată, după ce a făcut-o şi la
finele meciului cu echipa turcă Pinar Izmir, că este imperios necesar ca nivelul de
intensitate să fie cu totul altul dacă se doreşte obţinerea
unor rezultate pozitive.

nevoie de intensitate pentru a
putea face față acestui nivel.
Ne așteaptă multe meciuri în
continuare și trebuie să găsim
soluții pentru a fi competitivi.
Este evident faptul că în această competiție avem parte de
adversari foarte de puternici”,
este de părere antrenorul CSM
CSU Oradea.

„A fost un meci în care nu
am reușit să ne ridicăm nivelul de intensitate atât cât ar fi
trebuit pentru a avea succes.
Am cedat foarte multe recuperări ofensive și este greu să
te menții în joc fără a obține
posesia. În prima repriză am
încasat prea multe puncte după
recuperări ofensive și acest
lucru ne-a costat. Va trebui să
lucrăm la acest capitol. Avem

Prezent în cadrul conferinţei
de presă ce a urmat duelului
cu Maccabi Rishon, Muhamed
Pasalic a recunoscut că echipa
din care face parte nu se ridică
la nivelul adversarei din etapa
a doua. Totuşi acesta consideră
că până la finalul competiţiei
CSM CSU îşi va îmbunătăţi
prestaţiile, astfel încât să apară
şi rezultatele pozitive. „Felicit
echipa gazdă pentru victorie și

„Putem creşte ca echipă”

prestația din această partidă.
Cred că acest joc este elocvent
din perspectiva faptului că noi
nu suntem încă la nivelul mental și poate baschetbalistic necesar pentru a putea face față
40 de minute unui astfel de
adversar. Este un sezon foarte
lung, ne mai așteaptă cel puțin

alte 12 meciuri în această competiție și cred că avem suficient timp să creștem ca echipă.
Eu cred că putem să ne elevăm
jocul și să fim la un nivel baschetbalistic mai ridicat”, a
afirmat jucătorul campioanei
României.
n Sorin ILISIE

Crişul Oradea, 4 clasări pe podium

CS Crişul, cel de-al doilea club orădean reprezentat în cadrul concursului mureşean, a realizat un total de patru clasări pe podium, după
cum urmează: locul I – Gyoker Iasmina (48
kg) la copii U11; locul al II-lea – Andra Delean
(48 kg) la copii U10 şi locul al III-lea – Roxana
Cosma (40 kg) la copii U12 şi Oana Tamaş (24
kg) la copii U9. În apropierea podiumului (locul al 5-lea) dar pierzând lupta pentru medalia
de bronz s-a clasat Natalia Nistoroaie. Toate
aceste sportive sunt pregătite în cadrul clubului
Crişul de către Olimpia Ianc.
n Sorin ILISIE

Cros juvenil la Vadu Crişului

Cupa Toamnei,
la a 11-a ediţie

Competiţia, al cărei start se va da mâine, de
la ora 12.30, se va desfăşura pe 7 categorii
de vârstă în jurul bazei sportive din localitate. Cupa Toamnei la cros este organizată
de Asociaţia „Simona Kadas”, în colaborare
cu Primăria Vadu Crişului, DJST Bihor şi
Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru toţi”.
„Este un concurs care se adresează tuturor
tinerilor. Cu toate acestea, majoritatea concurenţilor este formată din practicanţi ai sportului
din zonă”, a declarat antrenorul de atletism
Karol Kadas, unul dintre organizatori. Cele 7
categorii de vârstă la care se va concura sunt
următoarele: copii până la vârsta de 6 ani, între
7 şi 8 ani, 9-10 ani, 11-12 ani, 13-14 ani, 15-16
ani şi 17-19 ani, fete şi băieţi. Înscrierile se vor
face la sala de sport din Vadu Crişului cu o oră
înaintea startului, iar toţi cei care îşi vor dori
să concureze vor fi nevoiţi să prezinte adeverinţe medicale care să ateste faptul că sunt apţi
pentru o astfel de întrecere. În plus, concurenţilor li se solicită şi o copie după certificatul
de naştere sau după cartea de identitate, dar şi
echipament sportiv adecvat alergării. Primii
trei clasaţi la fiecare categorie de vârstă vor fi
recompensaţi cu diplome, cupe, tricouri dar şi
premii surpriză. Startul va fi dat pe categorii
de vârstă şi se va alerga pe distanţe cuprinse
între 300 şi 1.500 de metri. Există toate şansele
ca evenimentul să fie onorat cu prezenţa de
către Dorina Korozsi şi Laviniu Chiş, doi atleţi
importanţi din vechea şi noua generaţie.
n Sorin ILISIE

