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Avtodor Saratov – CSM CSU Oradea 59-65

Modeşti în campionat, glorioşi
în Liga Campionilor
Cu toate că nu se regăsesc
în campionatul intern, baschetbaliştii orădeni fac istorie în Liga Campionilor. La
capătul unui meci pe care
l-au condus în cea mai mare
a timpului, CSM CSU Oradea s-a impus cu scorul de
59-65 (12-16, 14-17, 17-15, 1617) în faţa echipei cu cel mai
productiv atac din această
competiţie.

La fel ca în partida de la Piteşti, campioana României a
început slab jocul din Rusia,
gazdele reuşind un parţial de
8-0. Din fericire istoria primului sfert din partida cu echipa
lui Hristu Şapera nu s-a repetat, orădenii reuşind să revină
şi să egaleze la 10. Mai mult,
până la terminarea primelor 10
minute, bihorenii au izbutit să
se instaleze la conducere graţie
unui „run” de 16-2. În partea a
doua, mulţumită în special lui
Martin Zeno care a înscris 10
puncte până la pauză, Oradea
şi-a mărit avantajul astfel că la
jumătatea partidei CSM CSU
conducea cu 7 puncte (26-33).
Evoluţie bună în primele 20
de minute a avut şi Uros Lucic, baschetbalistul marcând 7
puncte. Avantajul roş-albaştrilor a fost posibil şi datorită preciziei mai mari la aruncările de
la distanţă (3 orădenii şi doar
una gazdele).

Martin Zeno, de neoprit

În sfertul al treilea, Martin
Zeno şi-a continuat evoluţia

Larisa Florian, sportiva
anului în Bihor
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
Bihor a organizat aseară Gala Sportului Bihorean, prilej cu care au fost răsplătiți sportivii
cu cele mai bune rezultate în 2016. Sportiva
anului în Bihor a fost desemnată la sporturile
olimpice Larisa Florian (judo), care l-a devansat pe Laviniu Chiș (atletism) și Podelenczki
Lorena (judo). La sporturi neolimpice primul
loc a fost ocupat de Cătălin Topai (taekwondo - itf), pe locul II a fost clasat Raul Tudorică
(karate tradițional), iar pe locul III s-a situat
Marius Ilaș (karate kyokushin). La jocuri
sportive, echipa anului a fost desemnată CSM
- CSU Oradea (Baschet masculin), secondată
de CSM Digi Oradea (polo) și Crișul Oradea
(Polo juniori 1). Vom reveni cu amănunte. n

Darijo Srna, dorit
de Manchester City
Darijo Srna, căpitanul celor de la Şahtior
Doneţk, a intrat şi pe lista celor de la Manchester City. Fundaşul croat în vârstă de 34
de ani este monitorizat intens de Barcelona,
dar interesul de ultim moment al lui Guardiola ar putea bloca mutarea lui Srna pe
Camp Nou.
Martin Zeno a marcat 28 puncte
excelentă, acesta totalizând
după 30 de minute 23 de puncte şi 5 recuperări. Au fost 10
minute cu un joc echilibrat,
la intrarea în secvenţa decisivă gazdele izbutind să reducă
doar 2 puncte din avantajul
bihorenilor. Debutul ultimei
părţi îi găseşte pe orădeni mai
puţin concentraţi, Avtodor Saratov reuşind să întoarcă rezultatul (52-51) după un fault tehnic dictat de brigada de arbitri.
Mirkovic i-a adus din nou pe
oaspeţi în avantaj după o un
coş de la mare distanţă (52-54)
dar gazdele au egalat imediat

(54-54). În continuare iniţiativa a aparţinut băieţilor pregătiţi de Cristian Achim care ulterior au fost egalaţi din nou de
echipa rusă (59-59). Din acel
moment şi până la final, forţa
mentală, care a lipsit în ultima
etapă de campionat, a făcut ca
CSM CSU să nu mai încaseze
niciun punct, perioadă în care
a înscris de 6 ori. Aşadar un alt
succes răsunător al campioanei
României care a încasat doar
59 de puncte de la echipa cu cel
mai productiv atac din această
competiţie. Martin Zeno a fost

imperial, americanul înscriind
nu mai puţin de 28 de puncte.
CSM CSU Oradea: Mirkovic 8 puncte (1x3p), Zeno 28
(1), Petrişor, Lucic 9 (1), Nicoară 2, Denison 7 (1), Ţibîrnă,
Pasalic 9 (2), Nicolescu 2. Antrenor: Cristian Achim.
Avtodor Saratov: Astapkovich, Frazier 9 (1), Bykov,
Kolyushkin 2, Stockton 2, Kolesnikov 5 (1), Hunter 5, Minnerath 25 (1), Carrera 8 (1),
Makiev 3.
n Sorin ILISIE

An fast pentru AEK Oradea

Potrivit celor de la manchestereveningnews.
co.uk, Guardiola i-a transmis directorului sportiv Txiki Begiristain să-l monitorizeze atent pe
Srna şi să fie atent şi la modul în care evoluează discuţiile dintre Şahtior şi Barcelona. Srna a
informat deja conducerea clubului din Ucraina
că îşi doreşte să ajungă în Spania, însă faptul
că şi cei de la City au intrat pe fir l-ar putea
face să se răzgândească. Potrivit sursei citate,
Guardiola va încerca să-l transfere pe Srna în
perioada de transferuri din iarnă. Jurnaliştii
englezi sunt sceptici în privinţa şanselor de
reuşită ale mutării, ţinând cont că City are deja
patru fundaşi trecuţi de 30 de ani. Srna se află
la Şahtior din 2003, transferat fiind de la Hajduk Split, şi s-a dezvoltat din punct de vedere
profesional sub comanda lui Mircea Lucescu,
reuşind să triumfe pe plan european şi să câştige Cupa UEFA în 2009. Croatul a marcat 49 de
goluri în cele 510 meciuri jucate pentru clubul
din Ucraina. n

A câştigat şi Supercupa Bihorului la minifotbal CS U Craiova,
Campioana Bihorului la
minifotbal şi-a mai trecut
un trofeu în palmares. AEK
Oradea şi-a adjudecat şi Supercupa Bihorului la capătul
unei duble întâlniri cu Babeţii Beiuş.
După 7-3 la Oradea, AEK
Oradea s-a impus şi în returul
de la Beiuş, scor 7-5, chiar şi în
condiţiile în care a fost lipsită
de câţiva jucători importanţi,
precum Bundea, Sfârlea, M.
Popa, Pocian, D. Cuc, Dobrescu.
Manşa secundă a început
bine pentru beiuşeni, care au
marcat prin M Trip (14, 1-0),
dar echipa manageriată de Spiridon Baltsavias a reacţionat
imediat. Orădenii nu numai că
au egalat, dar au şi preluat conducerea, înscriind de trei ori
în tot atâtea minute, prin Co-

doban (2) şi Letan (1-3). Florea
a redus diferenţa (2-3), după
care a avut şansa egalării, dar
a nimerit transversala. Până
la pauză, Zadori S. a refăcut
avantajul oaspeţilor (2-4), iar
în startul părţii secunde, Cristi Marcu a reaprins speranțele
gazdelor (3-4). AEK a mărit
ritmul şi scorul a luat proporţii
(3-7) în urma reuşitelor lui Letan (2) şi Codoban.
În timpul rămas până la final, beiuşenii au mai limitat
scorul (5-7) după execuţiile
lui M. Trip şi Marcu, ultimul
înscriind din lovitură de la 7
metri.
AEK Oradea a încheiat astfel un an fast, în care a mai
câştigat Campionatul Judeţean, Campionatul Regional
Nord-Vest şi a ocupat locul 3
în Campionatul Naţional.

cantonament în Malta
CS U Craiova va efectua un stagiu centralizat de pregătire în Malta pe durata pauzei
competiţionale de iarnă, iar printre posibilii
adversari din partidele de verificare se numără Borussia Monchengladbach, Red Bull
Salzburg sau Dinamo Zagreb.

Babeții Beiuș - AEK Oradea 5-7 (2-4)
Marcatori: Trip 14, 45, Florea 19, Marcu 31, 47p/Codoban 16, 17, 38, Letan 18, 33, 43
Zadori 23
Babeții Beiuș: Silviu Odobasianu jr. – Vlad Slaghi,
Marinel Rusu, Ionel Florea,
Adrian Ban, Sorin Olteanu,

Mădălin Trip, Florin Fâșie,
Cristi Marcu.
AEK Oradea: Biro Ferenecz – Sebi Zadori, Răzvan
Fărcuța, Claudiu Codoban,
Cosimn Letan, Sașa Goncearenko, Cătălin Purde.
Arbitru: Claudiu Borza.
n Horia BUZ

Conducerea grupării oltene a schimbat
destinaţia pentru cantonamentul de iarnă. Până
acum, CS U s-a pregătit în Antalya, dar s-a
renunţat la această zonă după evenimentele tragice din Turcia din ultima perioadă. Alb-albaștrii se reunesc miercuri, 4 ianuarie, în Bănie.
Pe 6 ianuarie vor decola cu destinația Malta
pentru stagiul de pregătire din intersezon. În
perioada 6-27 ianuarie, delegația Craiovei va fi
cantonată la DB San Antonio Hotel din Qawra,
St. Paul’s Bay. În cadrul stagiului maltez, se va
pune accent atât pe pregătirea fizică, dar se vor
disputa și o serie de partide de verificare. Printre adversarii pe care îi poate întâlni se numără
Borussia Monchengladbach, Red Bull Salzburg
sau Dinamo Zagreb. Programul meciurilor
amicale va fi prezentat ulterior pe site-ul oficial
al lui CS U Craiova. n

