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AEK Oradea, în turneu la Alba Iulia

Campioana Bihorului va
juca la „Cupa Winner’s”
Cea mai bună echipă bihoreană la minifotbal va participa în acest sfârşit de săptămână la un puternic turneu
la Alba Iulia. AEK Oradea,
alături de alte şapte echipe
din ţară vor fi protagonistele
„Cupei Winner’s”, organizată de George Ţălnar, fiul
antrenorului Cornel Ţălnar,
întrecerea având un scop caritabil sub sloganul „Viaţă
pentru Lucian”.
Pe lângă echipa manageriată de Spiridon Baltsavias s-au
mai înscris trei echipe din Alba
Iulia (Joga Bonito, Winner’s şi
LaBolta), Sibiu (Royal şi Voinţa), multinaţionala Takata şi
Râmnicu Vâlcea (Boromir).
Cele 8 echipe au fost repartizate în două grupe, urmând ca
meciurile din prima fază să înceapă sâmbătă, de la ora 12.00.
Duminică, între 12.00 şi 16.00
sunt programate semifinalele
şi finalele. Participantele au
achitat o taxă de 2.000 de lei,
care include cazarea pe noapte
şi trei mese pe persoană, un set
complet de echipament pentru
15 jucători şi baremul de arbitraj.
Componenţa grupelor
A: Winner’s, AEK Oradea,

AEK Oradea va întâlni echipe puternice
FC Royal Sibiu, Boromir Vâlcea
B: Joga Bonito, Voinţa Sibiu, La Bolta, Takata.
AEK va întâlni în ordine pe
Winner’s (ora 14.20), Boromir
(ora 16.00) şi FC Royal (ora
19.20).
Toate meciurile vor fi
transmise în direct pe siteul
AbSport.ro. Timpul de joc va
fi de 2x20 minute, iar echipele vor evolua în sistemul şapte
jucători de câmp şi un portar.

„E o provocare pentru noi să
participăm la o astfel de competiţie cu echipe puternice,
medaliate în Campionatul Naţional sau participante în Liga
Campionilor la minifotbal. Pe
de altă parte, ne bucurăm că
suntem şi protagoniştii unui
turneu cu caracter umanitar”,
a declarat Spiridon Baltsavias.
AEK Oradea are în componenţă cinci foşti fotbalişti de
prima ligă (Zeno Bundea, Florin Lazăr, Sebastian Sfârlea,

Marius Popa, Claudiu Codoban), la care se adaugă Răzvan
Pocian, Victor Dobrescu, Delian Cuc, Adrian Iova şi Cristian
Teşan.
Anul trecut, echipa orădeană a câştigat tot ce se putea pe
plan local, Campionatul Judeţean, Supercupa Bihorului,
plus că şi-a adjudecat Campionatul Regional Nord-Vest şi s-a
clasat pe locul 3 în faza finală a
Campionatului Naţional!
n Horia BUZ

Răzvan Lucescu a relansat Skoda Xanthi

Xanthi are o serie de cinci
victorii consecutive şi unsprezece meciuri fără înfrângere în
campionat. Formaţia antrenată
de către Răzvan Lucescu se
află pe locul 2 în clasament, cu
25 de puncte, cu trei mai multe
decât Panathinaikos şi la şase
lungimi de liderul Olympiakos, ambele urmând să joace
în această etapă.
“A început foarte bine anul
pentru noi. Era important să
reluăm anul cu o victorie. Era
important să dăm continuitate
muncii de până acum. Exista un semn de întrebare, dacă
această pauză ne-ar opri din
acea formă bună. Echipa a dat
dovadă de responsabilitate, am
făcut un meci bun. E vorba de

Simona Halep a
pierdut în „optimi”
Românca Simona Halep (numărul 4 în
clasamentul mondial) a fost învinsă, ieri
dimineață, scor 3-6, 6-4, 5-7, de Katerina
Siniakova (locul 52 mondial) și a fost eliminată de la turneul de la Shenzen, disputat pe
suprafață dură, încă din faza optimilor de
finală.

Eșec în fața unei anonime

De la evitarea retrogradării la primele locuri
Antrenorul echipei Skoda
Xanthi, Răzvan Lucescu, a
declarat că obiectivul la începutul sezonului a fost salvarea de retrogradare, însă
după 11 meciuri fără înfrângere, gruparea din Grecia își
propune o poziție cât mai sus
în clasament.

Eliminată prematur
de la Shenzen

un record pentru club, 11 meciuri fără înfrângere. Cel mai
important e că pregătim următorul meci, cu Olympiakos,
cu o stare bună, cu plăcere de
a juca. Primul obiectiv a fost
acela de a ne salva de la retrogradare. Făcând atâtea puncte,
după 13 etape, obiectivul se
schimbă puţin şi ne propunem
să obţinem totul de la următorul meci. Apoi, vom vedea ce
conjunctură va mai apărea”, a
declarat Răzvan Lucescu.
Skoda Xanthi, echipa antrenată de către Răzvan Lucescu,
a câştigat, marţi, meciul din
deplasare cu Iraklis, scor 1-0,
într-o restanţă din campionatul
Greciei.
Tehnicianul a vorbit și despre importanța meciului cu
Olympiakos, cel mai iubit club
din Grecia: “Noi vrem să dăm
totul. Olympiakos e echipa
numărul 1 a Greciei. Cred că
jumătate din populaţia Greciei ţine cu Olympiakos, iar
cealaltă jumătate cu restul, cu
Panathinaikos, cu PAOK. Aici,
în nord, sunt mai mulţi sim-

patizanţi ai lui PAOK. Eu cu
patronul am avut clar o înţelegere, ştie foarte bine care sunt
intenţiile, care a fost obiectivul
la venirea în Grecia. Discuţii
sunt tot timpul, informaţii care
apar în presă. E o muncă depusă de mine. Normal că ceea
ce s-a întâmplat a atras atenţia.
Am pierdut foarte puţine meciuri, e normal să se vorbească,

mi-am făcut un nume bun aici.
Eu trebuie să fiu concentrat pe
ceea ce fac, în continuare”, a
adăugat Răzvan Lucescu.
În 2015, Răzvan Lucescu (47
de ani) şi Skoda Xanthi au pierdut finala Cupei Greciei, după
1-3 cu Olympiakos. Xanthi a
disputat ultimul act al acestei
competiţii pentru prima dată
în istoria clubului. n

Simona Halep a avut probleme în startul meciului şi s-a văzut condusă cu 4-0 de o adversară care a intrat dezinhibată pe teren. Siniakova
a jucat agresiv şi s-a distanţat pe tabelă graţie
unei serii neverosimile de 10 puncte consecutive. Sportiva originată din Constanța a reușit
imediat rebreak-ul, însă nu a mai putut remonta
handicapul și a cedat primul set, cu 6-3.
În setul secund, Simona Halep a revenit de
la 1-2 la 3-2, a schimbat tactica, a făcut pasul
în fața și a reușit să întoarcă meciul în favoarea
sa. Pentru prima oară, Siniakova se enervează
şi îşi cheamă antrenorul pentru a-i acorda sfaturi, iar acest lucru se vede și pe tabelă, aceasta
preluând conducerea cu 4-3. Halep a gestionat
mult mai bine finalul manșei și a câștigat trei
game-uri consecutive pentru a-și adjudeca
setul cu 6-4.

Obosită încă de la începutul
anului
În decisiv, niciuna dintre jucătoare nu a reușit să câștige pe propriul serviciu, în primele
cinci game-uri. Siniakova s-a desprins la 4-2,
însă Halep a luat trei game-uri la rând și a
întors la 5-4. Jucătoarea din Cehia a condus cu
6-5, iar Halep avea nevoie de break pentru a nu
părăsi competiția. Românca a avut trei șanse de
break, însă le-a irosit pe toate, iar Siniakova a
închis meciul cu 7-5. „Siniakova a jucat foarte
bine, nu am mai întâlnit-o până acum în circuit, dar este o jucătoare puternică și care poate
pune mari probleme. A lovit mingea foarte
bine, a servit bine şi a meritat să se impună.
Mie nu mi-a funcționat jocul, nu am simţit bine
mingea, dar nu trebuie să găsesc scuze. Ea a
reuşit să fie mai puternică pe teren şi de aceea a
câştigat. A fost cald, dar nu foarte tare şi eram
deja obişnuită cu căldura. Este doar al doilea
meci din acest an și am resimțit o oarecare
stare de oboseală și nu cred că sunt încă la cel
mai înalt nivel al meu. Am avut o pauză de
două luni şi este normal să am dificultăţi în a
juca meciuri”, a declarat Halep.
Katerina Siniakova va juca în faza următoare
împotriva Ninei Stojanovic (Serbia, 142 WTA).
n

