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CSM CSU Oradea – BC Mureș 66-71

HC Sibiu – CSM Oradea 22-32

Criza continuă
Campioana României la
baschet masculin a suferit cel
de-al 5-lea eșec consecutiv și
pare să nu găsească resursele
necesare pentru a-și reveni,
mai ales fizic, după prgramul
infernal pe care îl are cu două
jocuri în fiecare săptămână.
CSM CSU Oradea a pierdut
66-71 (17-16, 14-21, 19-18, 1616) duelul cu BC Mureș, vicecampioana ediției trecute
de campionat, o altă formație
care nu traversează cea mai
bună formă sportivă. Partida a contat pentru etapa a
12-a din Liga Națională.

Plușuri pentru copii

La fel ca în fiecare an din
ultimii patru, inițiativa clubului orădean, aceea de a colecta
jucării de pluș pentru copiii care provin din familii cu
posibilități materiale reduse,
a fost îmbrățișată de publicul
spectator astfel că, înainte de
startul partidei, o bună parte
din cei aproximativ 1.500 de
iubitori ai baschetului prezenți
în tribune au aruncat cu plușuri
pe parchetul Arenei Antonio
Alexe. Jucăriile vor fi donate
copiilor din Parohia Voivozi de
Șimian.

Oboseala și absențele
își „spun” cuvântul

Lipsită în continuare de aportul a trei jucători de bază (Barnette, Nicoară și Mandache)
dar și măcinați de oboseală,
roș-albaștrii au început foarte
slab jocul astfel că după 5 minute oaspeții aveau un avantaj
de 11 puncte (2-13). Până la fi-

nalul primului sfert campionii
s-au reechilibrat și au reușit să
întoarcă, 17-16 după primele 10
minute. Mai bine de jumătate
din sfertul al doilea a fost sărac
în realizări, cele două formații
marcând împreună doar 14
puncte (7-7) în 6 minute.
Totuși, mai exacți până la pauză au fost oaspeții care au intrat la cabine cu un avantaj de 6
puncte (31-37) care, în cele din
urmă, avea să se dovedească a
fi decisiv. Sfertul al treilea s-a
desfășurat, în general, într-o
notă de echilibru, singurul moment mai slab al orădenilor a
fost în minutul 26 atunci când
BC Mureș și-a creat un avantaj
de 10 puncte (41-51). Așadar,
la intrarea în secvența decisivă, vicecampioana din sezonul
trecut conducea cu 5 puncte
diferență (50-55). Tensiunea
creată de o decizie a arbitrilor
de la sfârșitul sfertul al treilea
a aprins publicul. Impulsionați
de spectatori, care-și încurajau frenetic echipa și huiduiau acțiunile vizitatorilor,
orădenii au întors rezultatul
(59-58 în minutul 33). Totuși,
cu resursele fizice epuizate,
gazdele n-au avut forța să își
mențină avantajul astfel că,
într-un final în care au pierdut
ușor mingea pe două atacuri,
s-au văzut învinse (66-71) de
un adversar la care „vioara
întâi„ a fost Andrew Barham,
autorul a 18 puncte. O nouă
înfrângere, cea de-a 5-a consecutivă dintre care 3 în Liga
Națională, care demonstrează
că lupta pe două fronturi este
extrem de dificilă în condițiile
în care campioana se confruntă cu atâtea indisponibilități iar

Încă un pas spre un
tur fără înfrângere

Așa cum era de așteptat, echipa pregătită
de Sebastian Tudor s-a impus fără probleme
în jocul din deplasare cu HC Sibiu învingând cu scorul de 32-22 (15-9). Jocul a contat
pentru etapa a 12-a, penultima a turului
Seriei B din Divizia A la handbal masculin.

Orădenii au pierdut în reeditarea finalei din sezonul trecut
regulamentul Ligii Naționale
permite utilizarea a doar 5 jucători străini. Următorul joc al
orădenilor este programat să
se dispute miercuri de la ora
19.30 la Arena Antonio Alexe
atunci când vor întâlni echipa
israeliană, Maccabi Rishon în
cadrul etapei a 9-a din Liga
Campionilor.
CSM CSU Oradea: Mirkovic 3 puncte (1x3p), Zeno 11,
Petrișor 5 (1), Pașca, Lucic 10,
Denison, Țibîrnă 16, Pasalic 10
(2), și Nicolescu 2. Antrenor:
Cristian Achim.
BC Mureș: Popescu, Andrei
3 (1), Martinic 16 (1), Gajovic 9
(2), Djapa 3 (1), Santa 2, Lazar
7, Borșa, Kalve 13 (1), Barham
18 (2). Antrneor: Barnabas
Szaszgaspar.
Alte rezultate din etapa a 12-a: U BT Cluj – BC
Timișoara
98-81,
Steaua
București – Olimpic Baia
Mare 119-68 și Phoenix Galați
– BCM U Pitești 95-73. Partida

SCM U Craiova – CSU Sibiu
s-a disputat ieri după închiderea ediției. Dinamo București
a stat.
Clasament
U BT Cluj – 21 p (11 j)
Steaua București – 21 p (11 j)
CSU Sibiu – 17 p (10 j)
CSM CSU Oradea – 17 p (11
j)
BCM U Pitești – 17 p (11 j)
BC Mureș – 16 p (11 j)
BC Timișoara – 16 p (11 j)
Phoenix Galați 15 p (11 j)
SCM U Craiova 13 p (10 j)
Olimpic Baia Mare – 12 p
(11 j)
Dinamo București – 12 p (10
j)
Etapa viitoare: BCM U
Pitești – CSM CSU Oradea
(duminică, ora 19.55, Digi
Sport), CSU Sibiu – Steaua,
Olimpic Baia Mare – SCM U
Craiova, BC Timișoara – Dinamo, BC Mureș – Phoenix
Galați. U BT Cluj va sta.
n Sorin ILISIE

Problema câștigătoarei nu s-a pus niciun
moment cu toate că tehnicianul echipei orădene
se temea înaintea jocului că băieții săi vor trata
cu superficialitate un adversar totuși modest.
După cum o arată și scorul, orădenii și-au creat
un avantaj consistent încă din prima repriză.
Ecartul s-a mărit pe parcursul părții a doua
astfel că, la finele celor 60 de minute, CSM
Oradea s-a impus în Sala Transilvania la 10
goluri diferență (32-22). Cu nouă succese și o
remiză la activ, bihorenii se clasează pe locul al
doilea la egalitate de puncte (28) cu liderul seriei și principala favorită la promovare, Minaur
Baia Mare. În ultima rundă a turului, CSM-ul
va evolua pe propriul teren, mâine de la ora
16.00, cu a treia clasată, HCM Sighișoara. Iubitorii hanbalului sunt așteptați la Arena Antonio
Alexe pentru a-și încuraja favoriții în tentativa
lor de a termina prima parte a sezonului fără
nicio înfrângere. Intrarea la derby-ul rundei a
13-a va fi liberă.
Alte rezultate din etapa a 12-a: CNOT
Brașov – CSU Poli Timișoara 34-22, Avram
Iancu Arad – CNE Sighișoara 34-40, Academia Minaur Baia Mare – Universitatea Cluj
25-23, CSU Târgu Jiu – Minaur Baia Mare 2937 și HCM Sighișoara – Universitatea Craiova
35-32.
Pe primele locuri ale clasamentului sunt:
1. Minaur Baia Mare – 28 puncte (10 jocuri), 2.
CSM Oradea – 28 p (10 j), 3. HCM Sighișoara
– 22 p (10 j), 4. Universitatea Cluj – 21 p (11 j)
și 5. Universitatea Craiova – 21 p (10 j).
n Sorin ILISIE

Cristian Achim a dat cărțile pe față

Explicații ample despre situația echipei
Prezent în cadrul conferinței de presă
care a urmat înfrângerii cu BC Mureș,
tehnicianul echipei orădene a oferit
explicații ample despre situația în care
se află echipa în acest moment. Motivele crizei de rezultate sunt multiple și din
nefericire există soluții limitate pentru a
ieși din ea. Oboseala, accidentările și regulamentul Ligii Naționale care permite
utilizarea a doar 5 baschetbaliști străini
sunt cauzele principale ale momentului
dificil pe care campioana României îl traversează în acest moment.

„Morți din punct de vedere
fizic”

„Băieții noștri s-au străduit, dar atât
se poate în acest moment. Eu nu pot să le
reproșez absolut nimic. Și-au dorit foarte
tare să câștige acest meci, dar din păcate în acest moment ne este foarte greu să
obținem mai mult. Plătim un preț, cel al calificării în Champions League. Eu știam că
va fi foarte greu, dar parcă nu mă așteptam
să fie chiar atât de greu. Jucătorii sunt absolut morți din punct de vedere fizic și înlocuitori nu avem. Eu nu am ce să le reproșez.
S-au dat de pământ, au luptat, și-au dorit.
Mi-au demonstrat că își doresc, însă în prezent nu putem mai mult. Îmi este imposibil
să le cer mai mult. Nu mi-a trecut prin cap
că vom acumula atâta oboseala din depla-

sări și nu neapărat din meciuri. Iar deplasările nu se mai termină. Vin una după alta.
Suntem tot timpul pe drum, avem nu știu
câte nopți nedormite, căci majoritatea călătoriilor noastre încep sau se termină la ore
la care în mod normal suntem în pat”, a declarat antrenorul CSM CSU Oradea.

„Un experiment al
baschetului românesc”

Accidentările și faptul că CSM CSU este
îngrădită de regulamentul Ligii Naționale
să mai facă alte transferuri l-au determinat pe Cristian Achim să afirme că echipa
campioană reprezină un „experiment al
baschetului românesc”. „Referitor la accidentări, am anticipat că vom avea accidentări. Vedeți că toate echipele se confruntă
cu aceste probleme, inclusiv în Euroligă.
Am anticipat că vom avea 1-2 accidentați în
același timp. Nu mi-a trecut prin cap că vom
avea 3-4. Și nu există echipă care să poată
gestiona pe termen lung absența a 3-4 oameni de bază. Noi suntem un experiment al
baschetului românesc. Nicio altă echipă din
România, niciodată, nu a jucat un număr
atât de mare de meciuri cu un număr atât de
redus de jucători străini, stabilit prin regulament. Alte echipe românești au avut câte
7-8-9 străini la dispoziție, permis de regulament. Noi suntem obligați să jucăm cu cinci
străini, când toți oponenții noștri au voie cu

6-7-8 străini. Singura excepție este echipa
din Ucraina. Întâlnim echipe cu 6-7 străini,
care provin dintr-un alt baschet. Vorbim
despre echipe cu jucători autohtoni de un
nivel superior. Lucru confirmat de statutul
echipelor naționale ale acestor țări. Sunt absolut convins de faptul că dacă regulamentul ne-ar fi permis să utilizăm mai mulți
jucători străini, măcar în cupele europene,
clubul ar fi făcut eforturi pentru a aduce 1-2
jucători străini în plus. Însă în prezent suntem legați de mâini și de picioare. Români
liberi de contract nu sunt, iar mai mulți străini nu putem să folosim din cauza regulamentului existent. Sunt ferm convins că o
regulă cu mai mulți străini pe foaie ne-ar
fi ajutat enorm, pentru că puteam dispersa
minutele mai mult sau puteam roti jucătorii
străini în campionatul intern. Noi nu avem
ce să facem în prezent. Ne-a dispărut Barnette. Pe care nu avem cum să-l înlocuim.
A fost cel mai bun jucător al campionatului
trecut, ca să înțelegem cât de mare e pierderea. Îl vom avea cel mai devreme peste o
lună și jumătate de acum înainte. Pe Nicoară este exclus să-l vedem în teren la meciul
de miercuri (n.r. 14.12 cu Maccabi Rishon).
Acest jucător a fost un transfer deosebit de
important pentru echipa noastră. Noi, fără
acest jucător autohton, am dus acest sezon,
până la ora actuală. Nu știu dacă pot să mă
fac înțeles cu privire la cât de mare e lipsa

unui astfel de jucător într-o echipă: avem
voie cu 5 străini, iar unul dintre cei mai
importanți autohtoni ne-a lipsit la toate meciurile decisive sau importante”, a afirmat
tehnicianul.

„Cel mai greu moment de
când sunt la Oradea”

Cu toate că a afirmat că traversează cel
mai greu moment de când antrenează la
Oradea, Cristian Achim rămâne pozitiv.
„Eu cred că e cel mai greu moment pentru
echipa noastră de când mă aflu la Oradea.
Aș vrea să rămânem pozitivi, să gândim pozitiv. Până la urmă avem în față toate obiectivele. Campionatul este deschis și putem să
facem o figură frumoasă în cupă. Aventura europeană continuă și încă avem șanse,
dincolo de faptul că ne-am depășit deja cu
mult condiția. Singura problemă reală pe
care o avem e legată de lotul de jucători. E
drept, aceasta e cea mai importantă, dar eu
trag nădejde că ne vom reveni. Cu condiția
să nu continuăm cu noi accidentări. Închei
prin a insista încă o dată că aceste explicații
le-am oferit pentru a ajuta pe toată lumea să
înțeleagă mai bine situația prin care trecem.
Explicațiile acestea nu sunt scuze, sunt pur
și simplu realități”, a conchis antrenorul
campioanei.
n Sorin ILISIE

