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CSM CSU Oradea – Pinar Karsiyaka 79-50

Concluzia după eşecul din Turcia

În etapa a 8-a din Grupa
B a Ligii Campionilor Europeni la baschet masculin,
CSM CSU Oradea a suferit cea de-a 5-a înfrângere.
Echipa pregătită de Cristian Achim, lipsită de aportul
a patru jucători de bază, a
pierdut 79-50 (25-12, 17-7,
19-21, 18-10) duelul din deplasare cu echipa turcă, Pinar Karsiyaka.

La finalul unui meci care nu lasă loc de
prea multe comentarii, antrenorul CSM
CSU Oradea s-a mărginit să felicite echipa
gazdă şi să reafirme că, deşi condiţiile au
fost speciale, datoria orădenilor era să facă
tot posibilul să obţină un rezultat pozitiv
chiar şi cu un lot decimat.

Efectele unui lot decimat

Fără baschetbalişti precum
Sean Barnette, Titus Nicoară,
Muhamed Pasalic şi Andrei
Mandache, toţi accidentaţi,
CSM CSU Oradea nu a avut nicio şansă în meciul din Turcia.
Gazdele au avut jocul la discreţie, diferenţa după primele
două sferturi, 23 de puncte,
fiind elocventă în acest sens. A
urmat sfertul al treilea în care
tehnicianul gazdelor a introdus
în teren jucătorii mai puţin utilizaţi astfel că bihorenii au reuşit să echilibreze. Roş-albaştrii
şi-au adjudecat cele 10 minute
cu scorul de 21-19. În secvenţa
decisivă situaţia a reintrat în
nota obişnuită a primelor două
sferturi astfel că, CSM CSU a
pierdut la final la o diferenţă
de 29 de puncte, ecart care nu
lasă loc de comentarii. Probabil că formaţia din Izmir ar fi
câştigat şi în condiţiile în care

bihorenii ar fi fost în formulă
completă, dar cu siguranţă ar fi
făcut-o la o diferenţă mult mai
mică. Cu toate că Sean Denison a avut cea mai bună prestaţie de când a revenit la CSM
CSU (pivotul canadian a realizat 19 puncte şi 8 recuperări),
iar Branko Mirkovic a oferit
cele mai multe pase decisive
(11), „leii roşii” nu au putut
face faţă uneia dintre favoritele grupei. Un aspect negativ
este faptul că pe tot parcursul
acestei partide baschetbaliştii
pregătiţi de Cristian Achim nu
au izbutit să înscrie niciun coş
de la distanţă din cele 10 încercări avute. În urma acestei înfrângeri, campioana României
are un bilanţ de 3 succese şi 5
înfrângeri. În etapa următoare,
CSM CSU va evolua miercuri,
14 decembrie, pe teren propriu
cu formaţia israeliană, Maccabi Rishon. Până la ora acelui
duel, roş-albaştrii vor evolua
tot la Areana Antonio Alexe,
sâmbătă 10 decembrie, de la
ora 19.55, cu BC Mureş într-un
meci contând pentru etapa a
12-a din Liga Naţională.
Pentru CSM CSU Oradea
au punctat: Sean Denison 19
puncte, Branko Mirkovic 8,
Uros Lucic 6, Bogdan Ţibîrnă

Tir sportiv

Clasări pe podium pentru orădeni

Francesc Pop - locul I
În cadrul celor două etape
(a 3-a şi a 4-a) ale Campionatului Naţional de tir sportiv disputate recent la Iaşi
şi Bucureşti sportivii de la
CSU Oradea au reuşit 8 clasări pe podium.
Eliza Molnar şi Francesca Pop au câştigat probele
de puşcă 40 focuri, respectiv
pistol 40 focuri, ambele la senioare. Sebastian Blajec s-a
clasat pe locul al doilea la pistol 60 focuri juniori, în timp
ce Antonia Miclău a fost a 4-a
la puşcă 40 focuri senioare. În
cadrul etapei de la Iaşi, orădenii au înregistrat rezultate
şi mai bune. Francesca Pop
s-a impus în proba de pistol

40 focuri senioare, realizând
un nou record naţional (199,2
puncte). Tot pe cea mai înaltă treaptă a podiumului s-au
situat Cristina Stoie, la puşcă
40 focuri senioare şi Norbert
Grama, la pistol 40 focuri juniori II.
La rândul lor, Eliza Molnar
şi Sebastian Blajec s-au clasat
pe locul secund la puşcă 40
focuri senioare, respectiv la
pistol 60 focuri juniori. Etapa
a V-a din cadrul Campionatului Naţional va avea loc la
Bucureşti, în perioada 14-18
decembrie. Până atunci, Eliza
Molnar va lua parte la Grand
Prix-ul de la Belgrad ce se
desfăşoară de astăzi şi până
luni, 12 decembrie.
n Sorin ILISIE

Sean Denison a avut cea mai bună prestaţie de când a revenit la CSM CSU Oradea
5, Bogdan Nicolescu 4 şi Rareş
Paşca 4.
Alte rezultate din Grupa
B: Maccabi Rishon – Kataja
basket 69-88 şi Venezia – Le
Mans 74-62. Partida Avtodor
Saratov – Khimik Yuzhne s-a
disputat ieri după închiderea
ediţiei.
Clasament
Le Mans – 14 puncte (8 jocuri)
Venezia – 14 puncte (8 jo-

curi)
Karsiyaka – 13 puncte (8 jocuri)
Kataja Basket – 12 puncte (8
jocuri)
Maccabi – 11 puncte (8 jocuri)
CSM Oradea – 11 puncte (8
jocuri)
Saratov – 10 puncte (7 jocuri)
Khimik – 8 puncte (7 jocuri)
n Sorin ILISIE

Curs de arbitri de tir cu arcul
În orice competiţie sportivă, arbitrul este cel care
împarte dreptatea pe terenul
de concurs. Decizia sa este
suverană, dar trebuie bazată
pe regulamente foarte bine
concepute. Dacă însă la alte
sporturi, în special la cele
de echipă, decizia arbitrului
poate fi afectată de vizibilitate, unghiul în care se află etc,
tirul cu arcul este un sport
atât de precis încât şi pregătirea arbitrilor trebuie să fie
la cele mai înalte standarde.
Este ceea ce şi-a propus şi
Clubul Sportiv Redpoint Oradea, care, cu ajutorul Federaţiei Române de Tir cu Arcul,
al Consiliului Judeţean, Hotelului Continental şi tuturor
cluburilor din Oradea şi Bihor, a organizat un curs de
arbitri. Cei nouă participanţi
la curs, reprezentând cluburile Redpoint Oradea, Phoenix
Săcuieni, Nomad Archers şi
Blueline Nojorid, au fost îndrumaţi prin tainele arbitrajului specific tirului cu arcul de
antrenorul Constantin Frai,
de la CSM Iaşi. Acesta le-a
predat regulile de bază şi regulamentele World Archery,
care trebuie aprofundate de
viitorii arbitri. „Regulamente-

le de tir cu arcul sunt grupate
într-o carte cu sute de pagini
de instrucţiuni, iar un arbitru
trebuie să cunoască aproape
toate aspectele acesteia, pentru
a putea da soluţia corectă pe terenul de concurs. În acest sport
elegant, a fi arbitru înseamnă
a avea o adevărată filosofie a
arbitrajului, a tirului cu arcul
în general”, spune Constantin
Frai, lectorul cursului.
După trei zile cu câte 6 ore
de curs, viitorii arbitri de tir
cu arcul au învăţat de la organizarea terenului de concurs şi
controlul echipamentelor arcaşilor, până la reguli indoor şi
outdoor. „În România sunt puţini arbitri de tir cu arcul, majoritatea fiind şi antrenori, de
aceea la concursuri federaţia şi
chiar cluburile se confruntă cu
o problemă. Acest curs sperăm
să rezolve problema, cel puţin
pe zona de vest a ţării fiind
asigurat un număr mare de arbitri”, susţine şi reprezentantul
CS Redpoint Oradea.
Viitorii arbitri vor da un
examen cu federaţia, iar cei
care vor obţine minim nota 7
vor primi carnete de arbitru şi
vor putea începe să participe la
competiţii oficiale.
n Mircea STROE

„Suntem într-o
situaţie delicată”

„În primul rând doresc să felicit echipa
gazdă. A meritat pe deplin victoria. În ceea
ce ne privește, parcurgem o situație extrem de
delicată, lipsindu-ne patru jucători de bază.
Însă asta nu este o scuză, deoarece datoria
noastră este să ne adaptăm și să tratăm jocurile
în formula în care suntem. Totodată, îmi doresc să ne revenim și să jucăm într-o formulă
mai apropiată de cea completă cât mai repede
posibil”, a declarat Cristian Achim, la finalul
partidei din Liga campionilor cu Pinar Karsiyaka.
La rândul său, jucătorul Bogdan Nicolescu a
fost şi mai explicit în ceea ce priveşte condiţiile în care campioana României a evoluat
în Turcia. Fără cei doi jucători de bază care
evoluează pe poziţia 2, CSM CSU nu a izbutit
să găsească soluţii pentru a compensa aceste
absenţe. „Dincolo de valoarea adversarului,
echipa noastră a jucat fără mai multe piese
de bază. E foarte greu să joci când îți lipsesc
ambii jucători de bază la poziția 2. Am încercăm să ne adaptăm la această situație în zilele
premergătoare acestei partide, dar nu am reușit
să ne apropiem de nivelul nostru obișnuit”, a
afirmat tânărul baschetbalist.
n Sorin ILISIE

Minifotbal

Clasamentele
Campionatului Judeţean

Pe terenurile sintetice de la Baza Tineretului din Oradea au loc săptămânal meciuri
din Campionatul Judeţean de Minifotbal,
organizat sub egida Federaţiei de Minifotbal
din România. După ultimele jocuri disputate, clasamentele celor două ligi au următoarea configuraţie:
Ultimele rezultate din Liga 1:
Madrugada – AEK Oradea 1-11
Real Ioşia – Inter Oradea 5-3
CLASAMENT - LIGA 1
1. AEK Oradea
8 8
0
2. Panoramic
8 6
1
3. CS Inter Oradea 8 6
1
4. FC Liberty
8 5
1
5. Real Ioşia
8 5
0
6. Pokemon
8 4
0
7. Porcelanosa
10 3
0
8. Madrugada
9 2
0
9. FC Selgros
8 1
1
10. FC Cargus
10 0
0

0
1
1
2
3
4
7
7
6
10

55-12
35-21
33-20
34-25
54-30
30-29
26-42
24-45
22-41
2-50

24
19
19
16
15
12
9
6
4
0

Ultimele rezultate din Liga 2:
Juventus – Tropical 7-10
BRD – Select 9-2
Titanii – Studenţii 3-0
CLASAMENT - LIGA 2
1. Paţanii
9
9
0
2. FC Cordău
10
6
1
3. BRD
8
6
0
4. Clima Art
8
5
1
5. Frontiera
9
5
0
6. Tropical
9
5
0
7. Juventus
10
5
0
8. Premier
6
4
1
9. BTRL
9
4
1
10. Boys
7
4
0
11. Porcelanosa
8
4
0
12. Vulturii
7
3
1
13. Injecţia letală 9
3
1
14. Chelsea
6
2
0
15. FC Studenţii 8
1
0
16. Titanii
8
1
0
17. Select Time
9
1
0

0
3
2
2
4
4
5
1
4
3
4
3
5
4
7
7
8

82-31
53-35
56-33
43-38
52-26
65-54
63-58
23-13
37-46
47-44
31-36
39-31
48-53
25-31
12-38
34-70
23-94

27
19
18
16
15
15
15
13
13
12
12
10
10
6
3
3
3

