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CSC Sânmartin – Luceafărul Oradea 3-6

Nouă goluri în derby-ul
Bihorului

Pornită din postura de
revelația anului în fotbalul
bihorean, cu speranțe întemeiate la promovare și în
acest eșalon, CSC Sânmartin
s-a poticnit chiar la linia de
start în fața surprinzătoarei
Luceafărul Oradea, pierzând
partida de debut cu scorul de
6-3 (2-4).

Înaintea întâlnirii din Sântion, mulți o considerau pe
Luceafărul ca victimă sigură
în această dispută. Lotul ﬁind
încropit, oarecum pe ultima
„sută de metri’’ fără a avea
timp pentru omogenizare, plus
senzația că echipa este neglijată într-o oarecare măsură chiar
de propriul patron și neagreată
de aproape totă suﬂarea fotbalistică bihoreană, iar Nicolae
Sarcină știe de ce, cu eventuale
efecte asupra moralului echipei. Erau câteva motive destul
de serioase să considerăm că
Luceafărul pornea cu șansa a
doua în această partidă. Însă
cine privea cu atenție lotul de
jucători al echipei patronate de
Nicolae Sarcină nu avea cum să
nu observe prezența unor jucători cu experiența Ligii a II-a.
Dincolo, CSC Sânmartin părea echipa pe val, prin prisma
ultimelor rezultate și a jocului
bun părea un „monolit’’ greu de
dovedit.

Prima repriză, una ciudată

Sub aceste auspicii a pornit
partida din Sântion între cele
două echipe din Sânmartin.
Intrată pe teren cu un evident
„surplus’’ de încredere, CSC
Sânmartin părea hotărâtă să
tranșeze partida încă din startul ei. Gazdele s-au și instalat
în jumătatea oaspeților din
primele minute, însă lovitură de teatru, în minutul 4, experimentatul Nogo trimite o
pasă neglijentă în spate spre
tânărul portar Beke, care nu
reușește să îndepărteze suﬁcient balonul iar Pașca proﬁtă și
înscrie. Părea un foc de paie...
gazdele conduc ostilitățile în
continuare aproape de treimea
adversă, au două situații de a
marca prin Ban și Arsene, dar

CSC Sânmartin își poate lua revanșa chiar mâine, de la ora 17.30, tot la Sântion
jucători rapizi și adepții unui 2-4. Cu acest scor s-a termi- Costea a izbit fără milă transjoc simplu și direct pe poartă nat prima repriză, una ciudată versala, a venit și al cincilea
cei ai Luceafărului au mai lovit după aspectul jocului oarecum penalty (!), de această dată în
o dată prin Maxin care a trimis în contrast cu evoluția scorului, favoarea amﬁtrionilor, după
un șut pe sub portarul Beke în care gazdele au avut posesia o incursiune a lui Szabadoș în
în minutul 11. Imediat gazde- iar oaspeții au marcat.
careul oaspeților, transformat
le ripostează însă înscriu din
de același S. Pop, în minutul 88.
oﬀside după o lovitură liberă Partea secundă a aparținut
Echipa din Sânmartin a pierbine bătută de Arsene. Oaspeții
dut această partidă după un joc
se desprind la un neverosimil oaspeților
modest, dar nu aceasta este
La începutul părții a doua
3-0 în minutul 16 când după o
adevărata față a echipei. CSC
încă stăruia senzația că CSC
intervenție nefericită a lui Fl.
Sânmartin rămâne o echipă
Sânmartin va reveni pe tabela
Pop la Prejmerean se dictează
frumoasă și capabilă de mai
de marcaj și că era capabilă să
penalty, care este transformat
mult. Luceafărul, în mod oarecâștige această partidă. Nu s-a
cum paradoxal, a crescut în joc
cu siguranță de Paraschiv. CSC
întâmplat așa, ba dimpotrivă,
Sânmartin a pornit din nou de- după un început mai echili- chiar sub ochii noștri pe durata
cisă la atac și eforturile îi sunt brat, oaspeții au pus stăpânire unui singur meci și probabil că
răsplătite imediat după reluarea pe joc și mai ales pe mijlocul va avea un cuvânt greu de spus
de la centru când I. Ban, după terenului prin experimentații în acest eșalon.
o scurtă combinație, pătrunde Prejmerean și Mitrică. Iar apăși trimite în colțul lung, iar în rarea gazdelor a mai „trădat’’ o Revanșa, mâine,
minutul 23 după un henț în ca- dată prin Nogo care l-a faultat în Cupa României
reu a lui Ahmed, S. Pop trans- în careu pe Paraschiv, lovitura
Meciul revanșă dintre cele
formă lovitura de pedeapsă de pedeapsă ﬁind transforma- două echipe vine repede, poate
scorul devenind 2-3. După cum tă de Prejmerean, în minutul chiar prea repede, și tot în Sândecurgeau ostilitățile în teren în 52, pentru 5-2! La adăpostul tion, mâine, de la ora 17:30, de
acel moment, cu gazdele la ti- acestui scor oaspeții combină această dată în faza a III-a Cumonă, rămânea doar întrebarea cu dezinvoltură și joacă din pei României.
în cât timp va surveni egalarea ce în ce mai bine iar echipa
CSC Sânmartin: Beke – Fl.
și chiar preluarea conducerii gazdelor pare tot mai neputincioasă
și
parcă
dezorientată.
Pop,
Lupșe, Nogo, Arsene, Cl.
de către echipa CSC SânmarDin
păcate
degringolada
din
Popa
(‚36 Habakuk), Tiponuț,
tin. Însă a mai venit o lovitură
apărarea Sânmartinului, altă- Sorian cpt. Ban, Ov. Popa (‚63
de „măciucă’’ pentru gazde. În
dată un punct forte al echipei, Szabados), Sg. Pop. Antrenori:
minutul 34 la o lovitură liberă a continuat, iar Paraschiv nu a Călin Cheregi, Ciprian Fiter
bătută după o anumită schemă, putut ﬁ oprit decât prin fault în
Luceafărul Oradea: D. Fide la circa 25 de metri, balonul careu în drumul său spre poarta lip – Fl. Drăgan (‚89 Țepelea),
trimis de Roș traversează ca- adversă, apoi Mitrică a trans- Core, Ahmed (‚26 V. Costea),
reul spre colțul lung ﬁind ușor format cu precizie de la punc- D. Pop, Mitrică, Prejmerean,
deviată în ultimă instanță de tul cu var în minutul 68, scorul Paşca (‚59 Manole), Maxin,
Core, scos din poziția de oﬀsi- devenind 6-2! După ce Tiponuț Paraschiv (‚89 Lasconi). Antrede de prezența pe linia porții a a intervenit într-o situație criti- nor: Dragoș Militaru
lui Nogo și intră în plasă pentru că pentru poarta gazdelor, iar
 Ioan KLESZKEN

De pe podimul Cupei Satelor, pe Naţional Arena

Echipa de copii din Sânmartin la meciul
România-Spania
Clasată pe locul 3 la prima ediţie a Cupei Satelor la
minifotbal, echipa „under 13
ani” din Sânmartin a primit
drept premiu din partea Federaţiei Române de Fotbal şi
o invitaţie la meciul România
- Spania din preliminariile
EURO 2020.

Pe 5 septembrie, de la ora
21.45, cei 16 copii talentaţi din
comună însoţiţi de Radu Bitea,
preşedintele AJF Bihor, delegatul Dan Brata şi antrenorul
Eugen Ilisoi vor urmări partida din sectorul VIP al Naţional Arena. Pe lângă asigurarea
cheltuielilor de cazare și masă
la Hotel Sport , FRF a pregă-

tit o nouă surpriză micuților
merituoși. A doua zi după joc,
la Mogoșoaia, copiii se vor întâlnii cu componenții echipei
naționale într-un cadru amical,
prilej pentru a face poze cu jucătorii tricolori, precum şi de a
se întreţine cu aceştia.
Lotul Sânmartinului, echipă medaliată cu bronz la Cupa

Satelor: Luca Hadadea, Mihai
Hadadea, Bogdan Creţ, David
Maghiar, Marius Haica, David
Bala, Damian Haşaş, Filip
Vereş, Daniel Moldovan, Eduard Lupu, Narcis Dărăban, Fineas Domocoş, Narcis Bronţ,
Patrick Indrie, George Zbârce
și Casian Cirtea.
 Horia BUZ

Cifrele Campionatului

Liga a III-a
Seria a 5-a, etapa I
Viitorul Şelimbăr - Unirea Alba Iulia 2-1
Au marcat: Alexandru Neacşa (16, 36) /
Alexandru Giurgiu (40)
Avântul Reghin - AFC Odorheiu Secuiesc
1-1
Au marcat: Vlad Bujor (36) / Alexandru
Taciuc (3)
CSC Sânmartin - Luceafărul Oradea 3-6
Au marcat: Ionuţ Ban (18), Sergiu Pop
(23 - pen., 87 - pen.) / Andrei Paşca (3), Mihai
Maxin (13), George Paraschiv (16 - pen.), Alexandru Core (34), Vlad Prejmerean (52 - pen.),
Paul Mitrică (76 - pen.)
CFR Cluj 2 - Industria Galda 2-0
A marcat: Mihai Gâdea (37, 50)
Sticla Arieşul Turda - Minaur Baia Mare
2-1
Au marcat: Sebastian Salcău (46, 73 - pen.) /
Alexandru Muscă (87)
SCM Zalău - Unirea Dej 0-2
A marcat: Andrei Pop (19, 72)
Gloria Bistrița - Sănătatea Cluj 0-2
Au marcat: Dan Roman (2), Laurenţiu Rus
(70)
Fotbal Comuna Recea - Metalurgistul
Cugir 2-1
Au marcat: Viorel Chinde (30), Romario
Rus (80) / Claudiu Coltor (32)

CLASAMENT
1. Luceafărul Oradea
1 1 0 0 6-3 3
--------------------------------------------------------2. Unirea Dej
1 1 0 0 2-0 3
3. Sănătatea Cluj
1 1 0 0 2-0 3
4. CFR Cluj 2
1 1 0 0 2-0 3
5. Viitorul Şelimbăr
1 1 0 0 2-1 3
6. Sticla Arieşul Turda
1 1 0 0 2-1 3
7. Fotbal Comuna Recea
1 1 0 0 2-1 3
8. Avântul Reghin
1 0 1 0 1-1 1
9. AFC Odorheiu Secuiesc 1 0 1 0 1-1 1
10. Unirea Alba Iulia
1 0 0 1 1-2 0
11. Minaur Baia Mare
1 0 0 1 1-2 0
---------------------------------------------------------------12. Metalurgistul Cugir
1 0 0 1 1-2 0
--------------------------------------------------------13. Gloria Bistrița
1 0 0 1 0-2 0
14. SCM Zalău
1 0 0 1 0-2 0
15. Industria Galda
1 0 0 1 0-2 0
16. CSC Sânmartin
1 0 0 1 3-6 0

* Prima clasată va promova în Liga a II-a.
Ultimele 4 vor retrograda în Liga a IV-a la fel
ca și cea mai slab clasată echipă de pe locul al
12-lea din toate cele 5 serii. Pentru stabilirea
acestei echipe se vor avea în vedere doar rezultatele înregistrate de aceasta doar cu echipele
de pe locurile 1-11 din seria în care a evoluat.
Etapa următoare (31 august): Unirea Dej
– Metalurgistul Cugir, Minaur Baia mare –
Fotbal Comuna Recea, Industria Galda – Sticla
Arieșul Turda, Luceafărul Oradea – CFR Cluj
2, AFC Odorheiu Secuiesc – CSC Sânmartin,
Sănătatea Cluj – Avântul Reghin, Unirea Alba
Iulia – Gloria Bistrița și SCM Zalău – Viitorul
Șelimbăr.
 Sorin ILISIE

Liga a IV-a la fotbal

Rezultate din etapa I
Crișul Aleșd – Unirea Valea lui Mihai 3-2
(2-1)
Au marcat: Laszlo Zoltan 2, Vlad Țap 7,
Edveș 57/ Gego 37, Tibi Szeleș 90+3pen
CS Oșorhei – Unirea Livada 2-1 (1-1)
Au marcat: Norbi Gyori 43, Ban Matei
90+2/Bogdan Laslău 45
CAO Oradea – CS Mădăras 12-1
Au marcat: Hosu 5 goluri; Ciocan 4; Stan 1,
Ghețe 1, Stan 1/Pușcaș 1
CS Săcueni – CS Diosig 0-2 (0-1)
Au marcat: Borzescu 23, Cr. Jurcă 71
Olimpia Salonta – CSC II Sânmartin 1-4
Au marcat: Perț 73/Ardelean 16, Teodor
Cheregi 37, 61, 67
Ieri seara, după închiderea ediției, s-au
disputat partidele: Bihorul Beiuș – Viitorul
Borș, Foresta Tileagd – Universitatea Oradea și
Crișul Sântandrei – CSO Ștei. 

