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Una caldă şi una rece la turneul sibian

Baschetbaliştii au încheiat
anul cu o victorie

După ce a fost nevoită să
stea, conform programării, la
cel de-al doilea turneu al Ligii
Naţionale, CSM CSU Oradea
nu a arătat prea bine în competiţia găzduită de Sala Transilvania din Sibiu. În prima
partidă a fost învinsă mai clar
decât o arată scorul, 91-87, de
CSU Sibiu, în timp ce jocul al
doilea, cu BCM U Piteşti, a
fost câştigat 71-65 la capătul
unei confruntări extrem de
echilibrate.

În cea de-a doua zi a turneului
desfăşurat la Sibiu, CSM CSU
s-a duelat cu BCM U Piteşti,
una dintre echipele în formă în
acest debut de sezon. Cu selecţionerul Tudor Costescu pe bancă, cu jucători precum Jeremic,
Jevtovic, Gajovic sau Bihop pe
teren, Piteştiul arată interesant
în actualul sezon.

Duel echilibrat cu BCM
U Piteşti

Achim a început ultimul joc
din acest an cu Holt, Watson,
Fometescu, Baciu şi Markovic.

SÂMBĂTĂ, 2 IANUARIE

CSM CSU Oradea are 4-1 la general în Liga Naţională
Oradea a condus ostilităţile în
teren dar nu a făcut-o într-o manieră categorică.
Primul sfert a fost câştigat la
3 puncte diferenţă (23-20) în
timp ce secvenţa a doua a fost
adjudecată tot de către roş-albaştri, dar numai la un punct diferenţă astfel că rezultatul la pauza mare era 37-33 pentru CSM
CSU. În acestă parte a meciului
s-au evidenţiat Green şi Markovic, ﬁecare marcând câte 11
puncte. Cum era de aşteptat,
Watson a fost cel mai bun pasator cu 3 decisive reuşite în timp
ce la capitolul recuperări numărul 1 a fost acelaşi Markovic,
cu 6 reuşite. Repriza secundă a
început în aceeaşi notă de echilibru după care, spre mijlocul
acesteia, a intervenit o cădere în jocul orădenilor care, de
atâtea ori, nu a fost simţită la
timp de către antrenorul Cristian Achim. În cele din urmă,
probabil la sugestia vreunuia
dintre asistenţi, a luat decizia să
solicite timp de odihnă pentru
a-şi „restabiliza” elevii. Reveniţi pe parchet, roş-albaştrii nu
au părut să ﬁ înţeles indicaţiile
tehnicianului astfel că BCM U

s-a distanţat la 7 puncte (49-42)
după ce în prealabil bihorenii
avuseseră un avantaj de 4 puncte (42-38). Până la intrarea în
secvenţa decisivă, CSM CSU a
revenit în joc astfel că ultimele 10 minute au început de la
scorul 53-52 pentru echipa din
sudul ţării. Oradea a arătat că
e capabilă să gestioneze optim
momentele importante ale jocului. „Leii roşii” s-au instalat la
conducere dar n-au reuşit să se
desprindă decisiv. BCM U a ţinut aproape dar a fost răpusă pe
ﬁnal de Stephen Holt căruia nu
i-a tremurat mâna la o aruncare de la distanţă care s-a dovedit a ﬁ fatală pentru alb-violeţi.
Americanul a marcat treiţa când
tabela de marcaj indica 67-65 în
favoarea echipei sale. La 70-65
pentru CSM CSU, partida era
practic jucată. Argeşenii au încercat miracolul dar acesta n-a
venit, rezultatul ﬁnal al confruntării ﬁind 71-65 (23-20, 1413, 15-20, 19-12). Cei mai importanţi jucători ai CSM CSU
au fost Markovic (20 puncte,10
recuperări şi o pasă decisivă),
Green (18 puncte, 6 recuperări)
şi Holt (15 puncte, 4 recuperăr şi

3 pase decisive). De la argeşeni,
numărul unu a fost N. Jevtovic,
autorul a 20 de puncte şi 16 recuperări, de altfel cel mai bun
jucător al partidei.
În urma acestei victorii, Oradea are 4-1 la general şi va juca
următoarele două partide din
Liga Naţională pe 6 ianuarie,
cu CSO Voluntari, şi 7 ianuarie,
cu Athletic Constanţa. Ambele
jocuri (aparent facile), contând
pentru turneul cu numărul 4, se
vor desfăşura în Sala „Gabriela
Szabo” din Voluntari.
CSM CSU Oradea: Holt 15
puncte (2x3p), Watson 2, Fometescu, Baciu 4, Markovic
20 (2x3p), Marinău, Valeika
3 (1x3p), Petrescu 2, Reljic 1,
Green 18 (1x3p), Nicolescu,
Zekovic 6 (2x3p). Antrenor:
Cristian Achim.
BCM U Piteşti: Jeremic
10 (2x3p), Gheorghe 3 (1x3p),
Popa 2, Jevtovic 20, Măciucă 4
(1x3p), Voinescu 8 (1x3p), Căprărescu, Gajovic, Bishop 13
(1x3p), Uţă 5. Antrenor: Tudor
Costescu.
 Sorin ILISIE

„Nu meritam să câştigăm cu Sibiul”

Antrenorul Cristian Achim a
recunoscut că echipa orădenă
nu putea emite pretenţii la un
rezultat pozitiv. “A fost un meci
frumos, dominat de echipa din

DIGI SPORT 1
15.00 Fotbal din Spania: Athletic Bilbao Real Sociedad
17.15 Fotbal din Spania: Osasuna - Alaves
EUROSPORT 1
14.45 Sărituri cu schiurile: Cupa Mondială Turneul celor patru trambuline

EUROSPORT 1
12.35 Schi fond: masculin şi feminin, sprint,
procedeul liber
14.25 Sărituri cu schiurile: Cupa Mondială Turneul celor patru trambuline
19.30 Fotbal din Anglia: Everton – West
Ham United
22.00 Fotbal din Anglia: Manchester United
– Aston Villa

Cristian Achim, după primul eşec stagional
CSM CSU Oradea n-a mai
repetat în primul meci din turneul 3 al Ligii Naţionale ﬁgura
din ultimele partide cu CSU
Sibiu, echipă pe care a învinso cu regularitate în ultimele
două sezoane. Roș-albaștrii au
cedat în ﬁeful sibienilor, scor
87-91, după un meci în care
doar spre ﬁnal au evoluat mai
aproape de aşteptări.

ASTĂZI, 31 DECEMBRIE

MÂINE, 1 IANUARIE

De nerecunoscut cu CSU
Sibiu

În cadrul primei partide, roşalbaştrii au fost modeşti în faţa
gazdelor de la CSU care astfel
au obţinut prima victorie 87-91
(24-19, 14-26, 22-33, 27-13) în
faţa orădenilor după un an şi jumătate. CSM CSU a jucat cât de
cât apropiat de valoarea jucătorilor pe care îi are doar pe parcursul primului sfert pe care de
altfel l-a şi câştigat la 5 puncte
diferenţă (24-19).
În continuare, elevii lui Cristian Achim au fost de nerecunoscut, iar cele doar 4 puncte
diferenţă la care au pierdut nu
reﬂectă realitatea de pe parchet
în care CSU Sibiu a fost net superioară. Pe lângă eşecul suferit,
bihorenii l-au pierdut pe ﬁnal,
dar şi pentru jocul cu BCM U
Piteşti, pe Aaron Broussard,
americanul accidentându-se la
un deget al mâinii drepte.

TV-SPORT

Sibiu pe tot parcursul jocului. Pe
ﬁnal am avut un moment bun,
dar a fost doar un moment. Nu
aveam cum să mai recuperăm
acel deﬁcit. Au fost mai buni
decât noi, au meritat pe deplin
victoria în acest meci. Ne-a
lipsit absolut totul. Sibiu a avut
mai multă energie decât noi. A
alergat mai bine, a recuperat mai
bine, a aruncat mai bine. Practic nu meritam să câștigăm sub
nicio formă. Trebuie să ne analizăm foarte bine pe noi. Trebuie
să mergem mai departe și vom
încerca să câștigăm următorul
meci”, a declarat Achim. Că for-

maţia orădeană are multe aspecte de îmbunătăţit a recunoscut şi
americanul Stephen Holt, autor a
17 puncte. “A fost un meci greu.
Am întâlnit un adversar diﬁcil.
Știam că asta ne așteaptă. Trebuie să le dăm credit celor de la
Sibiu, au marcat foarte bine de la
distanță. Au găsit un ritm foarte
bun pe care au reușit să-l păstreze până la ﬁnal. Este limpede că
va trebui să facem o treabă mai
bună în apărarea la perimetru și
să avem grijă de minge. În ﬁne,
avem de îmbunătățit activitatea
noastră la recuperare și mă refer
la întreaga echipă, nu doar la

oamenii mari. Trebuie să facem
o treabă mai bună ca echipă.
Partea pozitivă este că am luptat
până la capăt și că am reușit să
revenim, chiar dacă nu am reușit
să anulăm deﬁcitul. Consider că
este o lecție pe care trebuie să o
învățăm, iar în următorul meci
trebuie să jucăm mai bine”, a
aﬁrmat Holt. Ceea ce s-a şi întâmplat, CSM U Oradea învingând aseară cu 71-65 pe BCM U
Piteşti, ajungând pe locul 5, cu
un bilanţ de patru victorii şi un
eşec în campionat. Piteştenii au
patru succese şi trei eşecuri.
 Horia BUZ

DIGI SPORT 1
15.00 Fotbal din Spania: Villareal - Levante
17.15 Fotbal din Spania: Betis - Sevilla
19.30 Fotbal din Spania: Getafe - Valladolid
22.00 Fotbal din Spania: Real Madrid - Celta
Vigo
DIGI SPORT 2
14.00 Fotbal din Germania 2: Heidenheim Nurnberg
16.30 Fotbal din Germania: Frankfurt - Leverkusen
19.30 Fotbal din Germania: Hertha Berlin Schalke 04
21.30 Fotbal din Germania: Stuttgart Leipzig
DIGI SPORT 4
16.30Fotbal din Germania: Werder Bremen Union Berlin
EUROSPORT 1
14.30 Fotbal din Anglia: Tottenham – Leeds
17.00 Fotbal din Anglia: Crystal Palace –
Sheﬃeld United
19.30 Fotbal din Anglia: Brighton – Wolverhampton
22.00 Fotbal din Anglia: West Bromwich
Albion – Arsenal Londra
EUROSPORT 2
11.25, 12.45, 14.35, 16.15 Sanie: Cupa Mondială
DUMINICĂ, 3 IANUARIE
DIGI SPORT 1
13.30 Fotbal din Italia: Inter Milano – Crotone
16.00 Fotbal din Italia: Cagliari – Napoli
19.00 Fotbal din Italia: Benevento – AC
Milan
22.00 Fotbal din Spania: Huesca – Barcelona
DIGI SPORT 2
16.30 Fotbal din Germania: Borussia Dortmund – Wolfsburg
19.00 Fotbal din Germania: Bayern Munchen
– Mainz
21.45 Fotbal din Italia: Juventus Torino –
Udinese
DIGI SPORT 3
16.00 Fotbal din Italia: Atalanta – Sassuolo
19.30 Fotbal din Spania: Real Sociedad –
Osasuna
DIGI SPORT 4
15.00 Fotbal din Spania: Athletic Bilbao –
Elche
17.15 Fotbal din Spania: Alaves - Atletico
Madrid
19.30 Fotbal din Spania: Eibar – Granada
EUROSPORT 1
14.00 Fotbal din Anglia: Burnley – Fulham
16.15 Fotbal din Anglia: Newcastle – Leicester
18.30 Fotbal din Anglia: Chelsea Londra –
Manchester City
EUROSPORT 2
10.15, 11.40, 13.35 Sanie: Cupa Mondială. 

