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Gala sportului universitar orădean

Vasile Conţ a alergat
spre locul întâi
Sala de sport a Universităii din Oradea a găzduit gala
anuală a sportului universitar orădean. În prezenţa
a numeroase personalităţi
ale sportului bihorean şi nu
numai, studenţi şi părinţi,
clubul universitar şi-a premiat cei mai buni sportivi. În
urma performanţelor realizate în anul 2016, primul în
ierarhia CSU Oradea a fost
atletul Vasile Conţ.

Gala a fost onorată cu prezenţa de numeroase cadre universitare în frunte cu rectorul
Constantin Bungău. Acesta a
ţinut să-i mulţumească fostului conducător al clubului, Iacob Hanţiu, care s-a pensionat,
pentru întreaga sa activitate
în fruntea sportului universitar orădean. Până la organizarea concursului pentru
ocuparea funcţiei de director
al CSU Oradea, antrenoarea
de tir sportiv Adriana Floruţa
a fost delegată să ocupe acest
post. Printre personalităţile
din lumea sportului bihorean
prezente la eveniment s-au regăsit Şerban Sere, preşedintele
CSM Oradea, Ionel Bungău,
directorul CS Crişul Oradea,
Petruţ Drăgan şi Korodi Iosif,
director şi inspector DJST Bihor, Lucian Stance, directorul
adjunct al LPS Bihorul şi Constantin Pană, secretarul Asociaţiei Judeţene de Atletism Bihor. În cuvântarea sa, rectorul
Constantin Bungău a afirmat
că se fac toate demersurile
pentru construirea unei săli de
gimnastică. „Vom construi o
sală de gimnastică în valoare
de 1.200.000 de lei. Totodată
vom reabilita actuala sală de
sport în special în ceea ce priveşte suprafaţa de joc pentru
a oferi condiţii cât mai bune

„Putem spune că această
acţiune are un caracter permanent, având în vedere faptul că
arbitrii sunt donatori constanţi,
ei răspunzând şi în cursul anului apelurilor umanitare de
ajutorare cu sânge, pentru salvarea vieţii unor semeni”, a de-

Turneul Miniamatur şi-a
desemnat câştigătorii
Sala CS King Pong Oradea a găzduit recent un nou turneu destinat în exclusivitate
copiilor. Ediţia a 7-a a Turneului Regional
Miniamatur a adunat la start 42 de competitori din oraşe precum Arad, Salonta, Zalău,
Aiud, Satu Mare, Târgu Mureş şi Oradea.
Copiii au fost repartizaţi pe categorii de
vârstă, sex şi nivel de joc, cei mai buni dintre
aceştia fiind următorii:
fete < 10 ani: Diana Cotca (CS King Pong
Oradea)
fete 11-13 ani: Kalman Suha (CS King Pong
Oradea)
băieţi < 10 ani: Matei Pop (CSM Zalău)
băieţi 11-13 ani începători: Denis Bănăţean
(LPS Satu Mare)
băieţi 11-13 ani avansaţi: Iosif Patriciu (CSM
Zalău)
băieţi 15-17 ani: Farkas Bence (Târgu Mureş)

Alexandru Ilieș, Vasile Conț și Sorin Curilă
pentru pregătirea sportivilor şi
a studenţilor noştri”, a declarat
Constantin Bungău. Festivitatea de premiere a fost presărată cu mai multe momente
artistice oferite de gimnastele
clubului, dar şi demonstraţii
puse în scenă de către sportivii
secţiilor de karate kyokushin
şi tir sportiv.

Doar trei antrenori
remuneraţi

Şi pentu că sportivii nu ar
fi putut face performanţă fără
ajutorul antrenorilor, conducerea CSU Oradea i-a premiat pe cei 22 de profesori care
au grijă ca sportul universitar
orădean să performeze. Trebuie menţionat un aspect extrem
de important. Din cei 22 de
antrenori doar 3 sunt remuneraţi, restul de 18 făcând muncă
voluntară din pasiune pentru
sport. Organigrama clubului
cuprinde un post de director,
unul de contabil şi doar 3 de
antrenor. Cei 22 de antrenori
de la CSU Oradea sunt: Virgil
Preda, Mariana Preda, Gheor-

ghe Lucaciu, Marius Marinău,
Cristian Achim, Milan Mitrovic, Adriana Niculescu, Ioana
Nistor, Suzana Onaca, Mirela
Casetti, Valeria Scheiner, Mihai Ile, Anca Sabău, Andrada
Bulz, Doina Ardelean, Cristian Ardelean, Anca Wallmen,
Vasile Leţ, Adriana Floruţa,
Mariana Szabo-Alexi, Paul
Szabo –Alexi şi Alin Cureş.

Marius Ilaş, numărul 1
la sporturi neolimpice

Topul sportivilor de la disciplinele neolimpice a fost dominat de karateka kyokushin.
Astfel, 4 dintre primii cinci
sunt practicanţi ai artelor marţiale. Top 5 arată astfel: 1 Marius Ilaş, 2. Antoni Ochean, 3.
Octavian Faur, 4. Sergiu Maior, 5. Delia Neag (fitness).

Tirul sportiv domină
topul

Cel mai bun sportiv al clubului CSU Oradea (sporturi
olimpice) în anul 2016 este
atletul Vasile Conţ. Acesta este

campion naţional de tineret,
dublu vicecampion naţional de
tineret, vicecampion balcanic
cu echipa României şi totodată ocupantul locului al 6-lea în
cadrul probei individuale. Pe
locul al doilea s-a clasat Eliza
Molnar (tir sportiv). Ea este
vicecampioană naţională de
seniori, dublă vicecampionă
naţională de tineret, şi dublă
medaliată cu bronz la Campionatul Naţional. Aceasta a mai
obţinut rezultate remarcabile
şi împreună cu echipa. A treia
în ierarhia CSU este Francesca
Pop, o altă practicantă de tir
sportiv. Ea este dublă medaliată cu bronz la naţionalele de
seniori, triplă campioană naţională de tineret şi medaliată
cu bronz la tineret. Francesca
a mai făcut performanţă şi împreună cu echipa. Clasamentul
celor mai buni sportivi i-a mai
cuprins pe Antonia Miclău (tir
sportiv) – locul 4, Sergiu Perţe (atletism) – locul 5, Cristina
Stoie (tir sportiv) – locul 6 şi
Sebastian Blajec (tir sportiv) –
locul 7.
n Sorin ILISIE

Acţiuni umanitare ale arbitrilor bihoreni
Arbitrii bihoreni de fotbal
au fost protagoniştii unor
acţiuni umanitare în această
perioadă a Sărbătorilor de
Iarnă. La iniţiativa Asociaţiei Cavalerii Fluierului, aceştia au donat sânge la Centrul
de Transfuzii Oradea şi au
oferit pungi cu cadouri unor
copii cu nevoi speciale.

Tenis de masă juvenil

clarat Laurenţiu Danşa, preşedintele Cavalerilor Fluierului.
Tot în această perioadă,
Asociaţia Cavalerii Fluierului
a oferit pungi cu cadouri copiilor din clasa I DSM (Deficienţe
Sensoriale Multiple) de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluziva “Cristal” Oradea. “Sunt
bucuros ca am reuşit să implic
un număr mare de arbitri în
acţiuni de responsabilitate socială. De asemenea, pe această
cale, doresc să le mulţumesc
tuturor celor care au răspuns
pozitiv şi celor care au fost implicaţi în acţiunile desfăşurate
de către Asociaţia Cavalerii
Fluierului”, a adăugat Lauren-

ţiu Danşa.

tos, Radu Bitea, Nicolae Tă-

Printre arbitrii implicaţi în

tar, Adina Popa, Paula Popa şi

acţiuni s-au numărat Octavian

Raul Sturz, dar în zilele următoare exemplul le va fi urmat şi
de alţi colegi.
n H. BUZ

Şovre, Laurenţiu Danşa, Rareş
Vidican, Bogdan Gireadă,
Alexandru Corb, Rareş Laka-

La final, toţi concurenţii au primit diplome
de participare şi mulţi dintre ei au câştigat la
tombolă diferite cadouri. Următorul concurs
de acest gen se va desfăşura în luna februarie a
anului viitor, în timp ce anul 2017 va fi deschis,
la data de 2 ianuarie, de un concurs Amatur
destinat seniorilor.
n Sorin ILISIE

Ioan Andone, în aşteptarea
derby-ului

„Cu Steaua jucăm
şi de Crăciun”

Antrenorul echipei Dinamo Bucureşti,
Ioan Andone, a declarat în cadrul conferinţei de presă premergătoare meciului cu Steaua din Cupa Ligii că nu a mai jucat niciun
meci cu marea rivală în ajunul Crăciunului,
însă elevii săi nu au nevoie de o primă specială pentru a câştiga acest duel.
„Un meci cu Steaua în ajunul Crăciunului nu
mi s-a mai întâmplat, nici să fiu pe bancă, nici
să joc. E bine că e o premieră. E o premieră şi
să întâlnesc Steaua de trei ori în şase luni. E un
meci special pentru noi, cu toate că nu e o perioadă prea bună pentru noi, mai ales că ultimul
meci nu a fost bun. Eu sper ca mâine să luăm o
opţiune de calificare, pentru că e o semifinală
în două manşe şi să nu primeşti gol e prima
condiţie, pentru că şi la meci egal un 1-1 te
poate califica. Trebuie să avem o strategie bună
şi să-i bucurăm măcar acum pe suporterii noştri. Sperăm să vină în număr cât mai mare şi
să fie al 12-lea jucător. Eu cred că jucătorii aşteaptă acest meci. Un meci cu Steaua îl aştepţi
şi în ziua de Crăciun dacă e programat. Până
la urmă asta e viaţa noastră. E bine că se joacă
în condiţii bune de joc, că Arena Naţională are
încălzire. Nu avem o primă pentru meciul ăsta,
avem o primă de finală şi e normal. Dar nici
nu avem nevoie de primă la meciul ăsta. Prima
cea mai frumoasă de Crăciun pe care ţi-o faci
este să învingi Steaua”, a declarat Andone,
într-o conferinţă de presă.
Meciul Dinamo - Steaua, în prima manşă a
semifinalelor Cupei Ligii, va avea loc astăzi,
de la ora 20.30, pe Arena Naţională din Capitală. Dinamo s-a impus în ultima confruntare
directă, scor 3-1, în data de 30 noiembrie. n

