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S-a deﬁnitivat programul
„16-imilor” Cupei

Liga Campionilor la baschet masculin

Leii Roşii încep aventura
europeană
Campioana României la
baschet masculin debutează
astăzi în noul sezon oﬁcial.
Primul joc al leilor roşii va
ﬁ în deplasare, pe terenul lui
Karhu Basket, campioana
Finlandei. Partida, care se
va desfăşura cu începere de
la ora 18.30, va conta pentru
primul tur preliminar din a
treia competiţie ca nivel din
sportul cu mingea la coş de
pe Bătrânul Continent.

Cu toate că porneşte drept
favorită în această manşă inaugurală a Ligii Campionilor,
echipa orădeană va trebui să
se adapteze din mers după ce
omogenizarea a avut de suferit
în ultima perioadă a pregătirilor. Problema de sănătate a
lui Sean Barnette (nevoit să se
despartă de CSM CSU), accidentarea lui Denison precum
şi convocarea la naţională a lui
Nicolescu şi Watson au afectat
pregătirile din ultima perioadă. Pentru a putea face faţă
unei perioade extrem de aglomerate, conducerea clubului a
transferat încă doi jucători pe
ultima sută de metri. Este vorba despre americanul Marcus
Ginyard, care-i va lua locul lui
Barnette, şi Uros Lucic, readus
pentru a acoperi cât mai bine

Luceafărul joacă peste
o săptămână
Federația Română de Fotbal a anunțat
zilele şi ore de disputare ale jocurilor din
șaisprezecimile Cupei României. Luceafărul
Oradea va juca pe teren propriu cu Astra
Giurgiu, în 27 septembrie, de la ora 16.00!

poziţiile 4 şi 5. Din această
cauză cu siguranţă că jocul colectiv al campioanei va avea de
suferit.

La Oradea sau Sînmartin

Informaţii puţine
despre adversar

Tot cu anumite probleme
de omogenizarea ar trebui să
se confrunte şi Karhu Basket,
echipa ﬁnlandeză având doar
doi baschetbalişti dintre primii
5 care reuşiseră să cucerească
titlul de campioană la ﬁnele sezonului 2017-2018. Colectivul
tehnic a rămas acelaşi astfel
că este de aşteptat ca acesta să
pună în scenă „un plan tactic
simplu, un joc deosebit de ritmat în care viteza în gândire
şi execuţie să ﬁe elementele
cheie”, menţionează site-ul oﬁcial al clubului orădean. Având
în vedere aceste date ale problemei, informaţiile limitate
despre adversar care face diﬁcilă abordarea unui plan tactic
adecvat, partida cu ﬁnlandezii
se anunţă a ﬁ complicată. Mai
mult, spre deosebire de gazdele partidei de astăzi, orădenii
vor avea de călătorit o distanţă
dublă ceea ce va conta la prospeţime. Campioana Finlandei
va disputa doar manşa retur
după un drum lung în condiţiile în care bihorenii vor începe

Mai rămâne de văzut unde se va disputa meciul de peste o săptămână. Fie la baza sportivă
de la Sînmartin, bine pusă la punct, dar cu o
capacitate mai redusă, sau pe Stadionul „Iuliu
Bodola” din Oradea, acolo unde la precedentul
duel direct din Cupă, din 15 decembrie 2016,
au fost prezenţi peste 5.000 de spectatori.

Meciul cu Clinceni, televizat

Baschetbaliştii orădeni au mai câştigat în Finlanda în urmă cu doi ani
ﬁecare joc după o astfel de călătorie. „CSM CSU Oradea se
deplasează în Finlanda având
la dispoziție suﬁciente arme și
în poﬁda faptului că mai este
foarte mult de lucru din punct
de vedere al jocului colectiv
în ambele faze ale jocului,
va încerca să repete prestația
anterioară din această țară,
atunci când a triumfat pe terenul lui Kataja Basket în grupele Ligii Campionilor - ediția

2016/2017”, mai precizează
site-ul oﬁcial al CSM Oradea.
Suporterii orădeni care vor
dori să vizoneze meciul întrun cadru organizat o vor putea
face de pe terasa din incinta
bazei de tenis de la „Antonio
Alexe”. Returul duelului cu
echipa ﬁnladeză se va desfăşura sâmbătă, cu începere de la
ora 19.00, în Arena „Antonio
Alexe”.
 Sorin ILISIE

Fetele de la Sporting CSM Oradea – Szejke Odorhei
O fostă prim-divizionară,
au pierdut la Arad
Sporting Lugaş a debutat cu un eşec într- adversara handbaliştilor
o nouă ediţie a Ligii a II-a la fotbal feminin.
Echipa bihoreană a cedat (0-4) în deplasare
cu Piros Security Arad, scorul luând proporţii în ultimele 20 de minute.

„Un rezultat exagerat, dacă ne uităm la aspectul jocului. În prima repriză am stat foarte
bine la mijlocul terenului, creîndu-ne şi câteva
ocazii de a marca prin Kosa, Şerban şi Schuster. Golul l-am primit după o contră a echipei
arădene, când Olariu a scăpat singură şi a înscris simplu. În repriza a doua am jucat cu mai
mult curaj, ﬁind foarte aproape de a marca prin
Cozac, dar mingea a șters vinclul porţii. A venit minutul 70 când la un fault de la 24 de metri, deşi s-a cerut executare la ﬂuier, Marcea a
marcat fără ﬂuierul arbitrului, portăriţa noastră aranjând zidul, iar centralul a validat golul,
care ne-a doborât psihic, astfel că spre ﬁnalul
partidei am mai primit două goluri. Oricum
am dat o replică bună unei echipe cu pretenţii la promovare, cu jucătoare experimentate.
Dacă vom reuşi să evităm greşelile personale,
cred că în acest campionat vom avea rezultate
frumoase”, a comentat antrenorul Ficuţ Csaba.
La Sporting au jucat Ionescu- Ujfaludy, Tocai, Moza (Varga), Zugun- Ciuta(Tyioran),
Cozac (Popa), Schuster, Szabo, Şerban - Kosa.
Duminică, Sporting Lugaş va juca din nou
în deplasare, cu Venus Maramureș, iar echipa
satelit, antrenată de Vasile Szekrenyes, va juca
la Gherla în runda inaugurală din Liga a III-a.
 H.B.

Echipa de handbal masculin a oraşului se aﬂă la ora startului în noul
sezon competiţional. Primul adversar,
astăzi de la ora 16.00, în Arena „Antonio Alexe”, va ﬁ fosta prim-divizionară Szejke Odorhei, într-un meci care
va conta pentru etapa inaugurală din
Seria D a Diviziei A. Intrarea va ﬁ liberă.

Cu destule modiﬁcări în lotul de jucători, noul angrenaj construit de George
Tăutu a alternat evoluţiile bune cu cele
mai puţin reuşite în meciurile de pregătire. Semn că lotul de jucători a fost
considerat incomplet sunt şi cele trei
transferuri făcute în aceste zile. Astfel,
la Oradea au ajuns interul stânga Vlad
Bondor (22 de ani), venit de la CNOT
Braşov dar care în trecut a fost în ograda echipei Potaissa Turda, centrul Petre

Pomian (face 19 ani pe 26 septembrie),
provenit de la Minaur Baia Mare, şi portarul Daniel Marchiş (19 ani), adus de la
CSŞ 2 Baia Mare. Adversarul de astăzi
al CSM Oradea este Szejke Odorhei,
formaţie care în sezonul trecut a activat
în Liga Naţională şi care cu siguranţă îşi
doreşte să revină pe prima scenă a handbalului românesc. Partida se desfăşoară
în devans deoarece sâmbătă, în Arena
„Antonio Alexe”, este programat returul
disputei din primul tur preliminar al Ligii Campionilor la baschet masculin dintre CSM CSU Oradea şi Karhu Basket.
Celelalte două partide din cadrul etapei
inaugurale se desfăşoară sâmbătă, după
următorul program: Potaissa 2 Turda –
HC Sibiu (ora 10.00) şi Minaur 2 Baia
Mare – HCM Sighişoara (ora 15.15).
 Sorin ILISIE

Înainte de partida cu Astra, Luceafărul va
mai disputa un joc oﬁcial, în campionatul
Ligii a II-a, cu Academica Clinceni, ocupanta
primului loc. Meciul va avea loc sâmbătă, 22
septembrie, de la ora 12:30 şi va ﬁ televizat în
direct de Digi Sport 1.
Programul complet al „16-imilor” şi televizările:
Marți, 25 septembrie
• FC Voluntari – FC Botoșani, ora 16:00, în
direct la Digisport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport
• Csikszereda Miercurea Ciuc – ACS Energeticianul, ora 16:30
• Sportul Snagov – U Craiova 1948 Club
Sportiv, ora 18:45, în direct la Digisport 1,
Telekom Sport 1, Look Plus
• Dacia Unirea Brăila – Dinamo 1948, ora
21:30, în direct Digisport 1, Telekom Sport 1,
Look Plus
Miercuri, 26 septembrie
• UTA Arad – CSM Politehnica Iași, ora
16:00, în direct la Digisport 1, Telekom Sport 1,
Look Sport
• Sporting Liești – CS Mioveni, ora 16:30
• CSM Slatina – Dunărea Călărași, ora 16:30
• Progresul 1944 Spartac – FC Universitatea
Cluj, ora 16:30
• Bucovina Rădăuți – Gaz Metan Mediaș, ora
16:30
• Academica Clinceni – AFC Hermannstadt,
ora 16:30
• ASU Politehnica Timișoara – Sepsi OSK
Sf. Gheorghe, ora 16:30
• Concordia Chiajna – FC Viitorul, ora 18:45,
în direct la Digisport 1, Telekom Sport 1, Look
Sport
• Chindia Târgoviște – CFR 1907 Cluj, ora
21:30, în direct la Digisport 1, Telekom Sport 1,
Look Plus
Joi, 27 septembrie
• Luceafărul Oradea – AFC Astra, ora 16:00,
în direct la Digisport 1, Telekom Sport 2, Look
Sport
• Fotbal Club Rapid – Turris-Oltul Turnu
Măgurele, ora 18:45, în direct la Digisport 1,
Telekom Sport 1, Look Plus
• Unirea 1924 Alba Iulia – FCSB, ora 21:30,
în direct la Digisport 1, Telekom Sport 1, Look
Plus
 H. BUZ

Adversar din Ungaria pentru CSM Digi Oradea
Caliﬁcaţi direct în turul
al doilea preliminar al Ligii
Campionilor, fază a competiţiei care se va desfăşura în
perioada 28-30 septembrie,
poloiştii pregătiţi de Dorin
Costrăş şi Ciprian Cîmpianu continuă seria jocurilor
de veriﬁcare. Astfel, următoarea adversară a orădenilor este echipa maghiară
Miskolc, cu care se duelează
în aceste zile.

După ce a susţinut, pe parcursul săptămânii trecute, mai
multe jocuri şcoală în compania spaniolilor de la Mataro,
orădenii îşi măsoară potenţialul cu maghiarii de la Miskolc
în aceste zile. De menţionat că
cei doi tehnicieni ai orădenilor
îi au la dispoziţie şi pe japonezii Seiya Adachi și Yusuke Inaba, ultimele două transferuri.
Totodată au fost stabilite
orele de disputare pentru cele

trei jocuri ale orădenilor care
se vor desfăşura în Bazinul
„Ioan Alexandrescu” şi care
vor conta pentru meciurile
din cadrul Grupei E din turul
al doilea preliminar al Ligii
Campionilor la polo.
Programul jocurilor pentru
vicecampioana României:
Vineri (28 septembrie),
ora 18.00, CSM Digi Oradea
- Enka Istanbul (campioana

Turciei)
Sâmbătă (29 septembrie),
ora 19.30, CSM Digi Oradea
- Strasbourg (campioana Franţei)
Duminică (30 septembrie),
ora 12.30, CSM Digi Oradea
- AN Brescia (vicecampioana
Italiei)
Primele două clasate se vor
caliﬁca în turul al 3-lea preliminar (playoff) al Ligii Campionilor.
 Sorin ILISIE

