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De pe băncile olimpiadelor şcolare, pe terenul de tenis

Trofeul Siroco-Deﬁleul Crişului,
ediţia a VIII-a, la ﬁnal
40 de tenismeni, fete şi băieţi, din Timişoara, Oradea,
Cluj-Napoca, Alba Iulia, Hunedoara, Reşiţa, Baia Mare,
Salonta, Arad, Ştei, Şuncuiuş
şi Vadu Crişului s-au aﬂat pe
tablourile de concurs ale ediţiei 2019 a turneului de tenis
Trofeul Siroco-Deﬁleul Crişului, primul turneu naţional din
mediul rural din calendarul
Federaţiei Române de Tenis.

Meciurile au fost foarte frumoase şi disputate, la categoria
16 ani băieţi ﬁind nevoie de
zece mingi de meci pentru a ﬁ
desemnat câştigătorul. Au fost
şi lacrimi care au dispărut odată cu strângerea de mână din
ﬁnal. Şi a mai fost, ca în ﬁecare
an, ospitalitatea gazdelor, aceea care-i face pe participanţi să
“treacă munţii” în ﬁecare an
pentru a participa la turneu.

Meciuri la Şuncuiuş
şi Vadu Crişului

Podiumul concursului

Turneul, de categoria I, s-a
desfăşurat în perioada 16-18
februarie, în sălile de sport
din Şuncuiuş şi Vadu Crişului.
Competiţia a fost organizată
de Clubul Sportiv de Şah-Tenis
Speranţa Oradea (preşedinte
Traian Miclea), cu sprijinul primăriilor din Şuncuiuş şi Vadu
Crişului, al Colegiului Tehnic
nr. 1 din Vadu Crişului (director Florin Mălai) şi al Liceului
Tehnologic nr. 1 din Şuncuiuş
(director Sever Lăzău). Partenerul oﬁcial al turneului este ,
de opt ani, ﬁrma orădeană SC
Mecord SA (director ing. Florian Sala), căruia i s-au alăturat, în acest an, în calitate de
sponsori SC Flodor Transcom
SRL, SC Tampa SRL pensiunile Corimen şi Casa bucătarului.

„Olimpici” la ﬁleu

Deşi s-a desfăşurat în perioada olimpiadelor şcolare,
mulţi “olimpici” s-au aﬂat
pe tablourile de concurs. Au
schimbat repede stiloul cu racheta de tenis, iar rezolvarea
problemelor diﬁcile de la matematică sau inspiraţia la un
eseu de engleză a fost înlocuită
cu bucuria jocului.

După disputarea a 58 de
meciuri s-a deﬁnitivat “podiumul” ediţiei a VIII-a Trofeului
Siroco-Deﬁleul Crişului:
- Categoria 10 ani fete, locurile I-II: Andreea Olariu (CS
Sport 4 Fun Timişoara)-Raluca Băican (CSM Oradea) 4-1,
5-4(4); locul III Alexandra
Silaghi (CSM Oradea), locul
IV Soﬁa Catană (CS Sănătatea
Oradea);
- Categoria 10 ani băieţi,
locurile I-II: Ştefan Ivaşcu
(CSM Timişoara)- Horea Ignuţă (ACS Cristal Hunedoara),
4-1, 2-4, 10-8; locul III Şerban
Apan Rus (CS Tenis Club Baia
Mare), locul IV Matei Văduva
(ACS Sport pentru timişoreni);
- Categoria 12 ani fete, locurile I-II: Alessandra Merce
Sabău (CSM Oradea)-Serena
Druţă (CSM Oradea) ; locurile
III Alexia Rădoane (TC Mova
Alba Iulia) şi Clara Păun (TC
Helios Timişoara);
- Categoria 12 ani băieţi, locurile I-II: Dragoş Mone (CSM
Reşiţa)-Iustin Cuc (CSM Oradea) 6-4, 6-2; locul III Samuel Şleam (CS Tenis Club Baia
Mare), locul IV Fabian Singer
(CS Dyadora Timişoara);
- Categoria 16 ani fete, locurile I-II: Anamaria Tornean
(TC Intersport Arad)-Andrada

Bonţe (CSM Oradea) 6-1, 6-0;
locul III Andreea Barna (TC
Iris Ştei), locul IV Nora Mitrea
Gerocz (CS Winners TC);
- Categoria 16 ani băieţi,
locurile I-II: Andrei Cuceu
(CS Tenis Club Baia Mare)
-Andrei Alexandru (CS Tenis
Club Baia Mare) 6-0, 6-0; locul III Radu Alexandru Iercoşan (ACS Cristal Hunedoara),
locul IV Răzvan Sime (CSM
Oradea).

Organizare ireproşabilă

Fondul de premiere a fost de
3.500 de lei. Toţi jucătorii au
primit câte o diplomă de participare iar primii patru clasaţi
de la ﬁecare categorie au primit cupe, diplome şi premii
reprezentând materiale sportive speciﬁce tenisului. Organizatorii au asigurat pentru
jucători fructe şi apă plată la
meciuri. Finaliştii ediţiei 2018
au beneﬁciat de cazare gratuită
pe perioada turneului. S-a jucat cu ultimul model de mingi
Dunlop Australian Open ,
mingile oﬁciale ale openului
australian din anul acesta. A
arbitrat Gheorghe Schipor din
Timişoara. Premiul pentru
cel mai bun jucător din Bihor a fost acordat tenismenei
Alessandra Merce Sabău de la
CSM Oradea. Sâmbătă, după

ultimele meciuri ale serii, jucătorii, părinţii, antrenorii şi
organizatorii s-au întâlnit la o
pizza şi un suc la sala festivă a
pensiunii Corimen.
 Mircea-Teodor
DRĂGOI
P.S. Promovând acest turneu de opt ani, domnul Florian
Sala, originar şi el din Birtin,
comuna Vadu Crişului, iubitor
şi practicant al sportului alb,
pune umărul, după puterile lui,
la susținerea tenisului românesc, oferindu-le acestor copii
posibilitatea de a visa frumos.
Poate tocmai dintre cei pe care
i-am văzut în aceste zile concurând la Șuncuiuș sau Vadu
Crișului se va ivi o viitoare Simona Halep. Spun asta pentru
că la prima ediție a Trofeului
Gavella din anul 2008 de la
Oradea, îl găseam pe tabloul
de concurs pe Marius Copil,
care acum se aﬂă între marii
tenismeni ai lumii.
Fără de nici o îndoială, de
n-am avea oameni precum
Florian Sala, Gheorghe Vajai
sau Mircea Maier, tenisul românesc ar ﬁ mult mai sărac şi
astăzi lumea n-ar vorbi cu respect de Simona Halep, Marius
Copil sau despre echipa de tenis feminin a României caliﬁcată în primele patru echipe
ale lumii. 

Victorie cu repetiţie asupra lui Tsurenko

Redutabili şi la baschet 3x3

Simona Halep a câștigat
meciul din optimile turneului
de la Dubai și s-a caliﬁcat în
sferturile competiției după ce
s-a impus în fața jucătoarei
Lesia Tsurenko, în două seturi, 6-3, 7-5, după o oră și 21
de minute de joc.

CSM CSU Oradea s-a caliﬁcat de pe primul loc la faza ﬁnală a Cupei României 3×3. Echipa alcătuită din Laszlo Lazar,
Mihai Gavrilă, Edward Petrescu și Mark Szilagyi a câştigat 17 din cele 18 partide disputate în Sala Sporturilor din
Mediaș.

Halep s-a caliﬁcat în sferturi la Dubai

Este a șaptea întâlnire cu
jucătoarea din Ucraina, numărul 23 WTA, și toate au
fost câștigate de sportiva din
Constanța. Ultima victorie a
Simonei în fața lui Tsurenko a
fost în urmă cu o săptămână,
la Doha, acolo unde a învins-o,
tot în două seturi, 6-2, 6-3.
Simona Halep va da piept în
sferturile de ﬁnală cu învingătoarea din optimi dintre Ary-

na Sabalenka (20 de ani, nr. 9
WTA) și Belinda Bencic (21 de
ani, nr. 45 WTA). „Îmi place
cum am jucat, nu a fost deloc
uşor pentru mine. Am vrut să
stau concentrată la ﬁecare minge pe care o lovesc, am reuşit şi
mă gândesc să merg cât mai departe în acest turneu. Sunt mai
puternică mental pe zi ce trece,
mă simt din ce în ce mai bine şi
sper să câştig din ce în ce mai
mult”, a declarat Halep. Odată
caliﬁcată în sferturile de ﬁnală,
Simona Halep continuă lupta
pentru recăpătarea primului loc
în ierarhia mondială, mai ales
că nipona Naomi Osaka (21 de
ani, 1 WTA) a cedat cu 3-6, 3-6
în faţa Kristinei Mladenovic, în
turul II la Dubai. 

S-a perfectat transferul
mult aşteptat

Nikola Markovic,
înlocuitorul lui Sean Denison
Campioana României la baschet masculin,
după îndelungi căutări, a reuşit să găsească
şi să transfere acel jucător care, consideră
conducerea clubului, se potriveşte perfect
pentru a-l înlocui pe canadianul Sean Denison. Astfel, sărbul Nikola Markovic este
ultimul baschetbalist sosit la CSM CSU Oradea, contractul parafat între cele două părţi
ﬁind valabil până la ﬁnele acestui sezon cu
opţiune de prelungire pentru încă un an.
Markovic vine din campionatul Poloniei, de
la Anwil Wlocklawek, echipă cu care a jucal
în grupele Ligii Campionilor după ce a câştigat
întrecerea internă în sezonul trecut. Baschetbalistul de 29 de ani are 2.10 metri înălţime
şi poate evolua la poziţiile 4-5. În actualul
sezon, acesta a avut medii de 6.6 puncte, 3.7
recuperări și 2.7 pase decisive în 17.4 minute
pentru 8.0 la eﬁciență în 15 apariţii în campionatul polonez. În 11 partide susținute la nivelul
grupelor din Basketball Champions League,
Nikola a avut medii de 7.0 puncte, 3.4 recuperări, 1.5 pase decisive în 19 minute pentru 4.5
la eﬁciență. „Cariera profesionistă a lui Nikola
Markovic a demarat pe parcursul sezonului
2005/06, alături de Mega Vizura Belgrad.
El a jucat apoi, preț de cinci sezoane, pentru
Steaua Roșie Belgrad, formație alături de care
a evoluat și în Liga Adriatică. Ulterior a evoluat
la FMP Belgrad, Vojvodina Novi Sad, KAOD,
PAOK Salonic, Panelefsiniakos (toate Grecia),
respectiv Treﬂ Sopot, Stal Ostrow, Stelmet
Zielona Gora și Anwil Wlocklawek (toate în
Polonia). De altfel, Nikola a petrecut ultimii
doi ani și jumătate în Polonia. Acesta a cucerit
medalia de aur, alături de generația 1989, la
Campionatul European U18 masculin – ediția
2007, desfășurat în Spania. Markovic este un
jucător cu talie, puternic din punct de vedere
ﬁzic, capabil să arunce de la distanță și posesor
al unui joc eﬁcient în spațiul de trei secunde. El
aduce un plus de înălțime și are capacitatea de
a se implica în lupta la recuperare”, informează
site-ul oﬁcial al clubului orădean.

Cel puţin încă un jucător pe
lista roş-albaştrilor

Baschetbalistul din Serbia este cel de-al treilea extra transfer făcut de CSM CSU Oradea
după Dragan Zkovic şi Pavle Reljic. Cum bihorenii s-au despărţit de la începutul sezonului
de Sean Barnette, Vaidas Kariniauskas, Sean
Denison şi Marcus Ginyard, este de aşteptat
ca în perioada imediat următoare să mai ﬁe
perfectat cel puţin un transfer.
 Sorin ILISIE

Caliﬁcaţi la turneul ﬁnal
al Cupei
Cupa Mărţişor

Orădenii şi-au adjudecat primele trei turnee, iar în cel de-al
patrulea s-au oprit în faza sferturilor de ﬁnală. CSM CSU
Oradea a acumulat puncte în
cele patru turnee, clasându-se
pe prima poziție a Seriei Vest.
Astfel, orădenii și-au asigurat
prezența la turneul ﬁnal, devansând 11 echipe. La turneul
ﬁnal din 13-14 aprilie s-au mai

caliﬁcat din Seria Vest, CSM
Miercurea Ciuc – 1.100 puncte (un turneu câștigat); SCM
Timișoara – 1.080; 4. BCM U
FC Argeș Pitești – 1060; BC
CSU Sibiu – 1000; CSM Sighetu Marmației – 600. Acestor echipe li se vor alătura primele șase clasate în Seria Est.
 H.B.

la tenis de câmp
Între 23-26 februarie pe terenurile de tenis
acoperite cu balon cu aer cald din complexul
sportiv Arena Antonio Alexe se va desfășura
Cupa Mărțișor, turneu din circuitul FR
Tenis.
La categoria 16 ani, masculin și feminin,
meciurile se vor juca pe suprafaţă rapidă, în
timp ce la categoriile 10, 12, 14 ani și seniori,
masculin și feminin, jocurile se vor disputa pe
zgură. Arbitru principal este Elek Benedek,
iar rolul de director de concurs îl îndeplineşte
Nicuşor Vaşadi, de la clubul organizator, CSM
Oradea.
 H.B.

