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Irina Begu,
eliminată la Sydney

Olimpic Baia Mare – CSM CSU Oradea 54-92

Prea puternici pentru
o nou-promovată

Clasată pe locul 29 mondial, jucătoarea
română a pierdut, scor 1-6, 4-6, în fața
Svetlanei Kuznețova, numărul 9 mondial și
a ratat calificarea în optimile de finală ale
turneului de la Sydney, dotat cu premii de
776.000 de dolari.

Așa cum era de așteptat,
campioana României la baschet masculin nu a avut nicio emoție în a-și adjudeca
victoria la Baia Mare, chiar
dacă a fost lipsită de aportul
lui Sean Barnette, Martin
Zeno sau Uros Lucic. CSM
CSU a câștigat în Sala „Lascăr Pană” la o diferență de
38 de puncte, scor 54-92 (1929, 5-21, 11-24, 19-18), meciul
contând pentru etapa a 15-a
din Liga Națională.
Doar până în minutul trei
a existat un echilibru într-un
joc în care se întâlneau practic David și Goliat. Apoi,
la adăpostul a 39 de puncte
diferență, secvența decisivă,
în care antrenorul Cristian
Achim a oferit minute de joc
baschetbaliștilor care au evoluat mai puțin, a fost de „care
pe care”. După ce gazdele au
deschis meciul cu un coș de
trei puncte marcat de Milos
Macura (singurul baschetbalist străin) oaspeții au preluat
conducerea din minutul patru
distanțându-se treptat și constant pe tabela de marcaj. După
primele 10 minute ecartul dintre cele două formații era de 10
puncte, iar la jumătatea partidei, după un sfert doi fără cusur
în jocul defensiv al CSM CSU,
meciul să fie practic jucat la
scorul de 24-50. Diferența s-a
mărit și mai mult pe parcursul
sfertului al treilea fapt ce i-a
permis antrenorului campioanei ca pe parcursul secvenței
decisive să trimită în teren
baschetbaliști precum Petrișor,
Nicolescu, Pop sau Tămășdan,
care au fost utilizați mai puțin
sau deloc cum este cazul celui

Partida a durat o oră și 16 minute. Svetlana
Kuzețova, campioană en-titre la Sydney, s-a
distanțat repede la 3-0 și nu i-a cedat decât un
game Irinei Begu în manșa inaugurală. Setul
al doilea a început după aceleași coordonate.
Sportiva din Rusia a condus cu 4-0, însă Begu
a avut o tresărire de orgoliu și a egalat la 4.
Kuznețova a avut ultimul cuvânt în acest meci,
reușind să câștige două game-uri la rând și să
se impună cu 6-1, 6-4. Pentru participarea pe
tabloul principal al turneului de la Sydney,
Irina Begu va primi 5.970 de dolari şi un punct
WTA. n

Andrei Mandache a dat cele mai multe pase decisive (6) la Baia Mare
din urmă care astfel și-a făcut
debutul în Liga Națională.

Pasalic, cel mai bun
marcator

Cu Barnette, Pașca și Franklin rămași acasă, cu Martin
Zeno neutilizat și cu Uros Lucic care a evoluat doar două
minute din cauza unei probleme la gamba unui picior,
CSM CSU nu a avut nicio
emoție în partida de la Baia
Mare obținând cel de-al 8-lea
succes stagional. La capătul
acestui meci s-au evidențiat
Muhammed Pasalic, autorul a
21 de puncte, 3 recuperări și 2
pase decisive și Titus Nicoară
cu 14 puncte și 10 recuperări.
În următoarea etapă, bihorenii
vor evolua pe propriul teren
sâmbătă, 14 ianuarie, de la
ora 17.00, în compania echipei
Steaua București. Până atunci,

campioana României va juca
mâine de la ora 19.00 (Digi
Sport) în deplasare cu Khimik
Yuzhne, într-un meci contând
pentru etapa a 12-a din Liga
Campionilor.
CSM CSU Oradea: Mirkovic 12 puncte (2x3 p), Mandache 9 (1), Petrișor, Tămășdan
3, Lucic 2, Nicoară 14, Denison 3, B. Țibîrnă 12, Pasalic 21
(4), Nicolescu 9, Pop 7. Antrenor: Cristian Achim.
Olimpic Baia Mare: Dunca
2, Stoica, Tohatan 4, Macura
16 (2), Ilicov 3 (1), Porumb, L.
Țibîrnă 4 (1), Dohi 10, Dumitrescu 8 (2), Movileanu 7 (1).
Antrenor: sebastian Man.
Într-un alt joc din etapa a
15-a disputat până la ora redactării acestui articol, U BT
Cluj-Napoca a învins în deplasare pe BCM U Pitești cu scorul de 88-82.
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Clasament
U BT Cluj - 24 puncte (11
victorii -2 înfrângeri)
Steaua București - 23 puncte
(11-1)
BCM U Pitești - 22 puncte
(8-6)
CSM CSU Oradea - 22
puncte (8-6)
CSU Sibiu - 21 puncte (8-5)
BC Mureș - 20 puncte (7-6)
-------------------------------BC Timișoara - 20 puncte
(7-6)
Phoenix Galați - 18 puncte
(5-8)
-------------------------------SCM U Craiova - 17 puncte
(4-9)
Olimpic Baia Mare - 15
puncte (1-13)
Dinamo București - 14 puncte (2-10)
n Sorin ILISIE

Nu-l interesează banii din Asia

Lewandowski a refuzat o ofertă din China
Cezary Kucharski, agentul

dezvăluit, în presa din Polonia,

fotbalistului polonez Robert

că pe numele clientului său a

Lewandowski, a dezvăluit,

sosit o ofertă din China, fără a

într-un interviu acordat ce-

menţiona numele clubului, pe

lor de la SportoweFakty, că

care Lewandowski a refuzat-o.

atacantul de la Bayern Mun-

Chiar dacă nu a menţionat nu-

chen a refuzat o ofertă din

mele echipei asiatice, agentul

China, fără a menţiona nu-

lui Lewandowski le-a spus ce-

mele clubui care l-a ofertat.

lor de la SportoweFakty că, în
cazul în care acesta ar fi accep-

Lewandowski a ales să-şi
prelungească

contractul

tat oferta, ar fi devenit cel mai

cu

bine plătit jucător din istorie,

Bayern Munchen, în ciuda fap-

salariul său fiind „mult peste

tului că o echipă precum Real

cel al lui Carlos Tevez”, adică

Madrid s-a interesat de servi-

peste 40 de milioane de euro,

ciile sale, dar se pare că şi for-

cât încasează argentinianul la

maţii din afara spaţiului euro-

Shanghai Shenhua. Mai mult,

pean şi-au manifestat interesul

suma de transfer ar fi depăşit

de a-l transfera pe golgheterul

şi ea orice record, învârtindu-

polonez. Cezary Kucharski a

se în jurul a 200 de milioane

Chinezii ar fi plătit circa 200
polonez
de euro. „Am fost contactat
de către un agent care duce
fotbalişti importanţi în China.
Dacă Lewandowski ar fi acceptat oferta, salariul său ar fi
fost semnificativ mai mare faţă
de cele 40 de milioane de euro
încasate de Carlos Tevez. Robert nu este de vânzare acum”,

de milioane de euro pentru
a spus Kucharski, conform
SportoweFakty. Fotbalistul polonez Robert Lewandowski, în
vârstă de 28 de ani, şi-a prelungit în această iarnă contractul
cu Bayern Munchen până în
2021. Vechea înţelegere dintre
cele două părţi expira în luna
iunie a anului 2019. n

Junior Morais a semnat cu Steaua

„Din vară sunt
jucătorul lor”
Fotbalistul brazilian Junior Morais, în
vârstă de 30 de ani, a confirmat că a semnat
un contract cu FC Steaua, însă va trece sub
comanda lui Laurenţiu Reghecampf abia
din vară, când îi expiră contractul cu Astra
Giurgiu.
Ultimele zile au fost foarte fructuoase pentru
Gigi Becali. Patronul Stelei a reuşit, în sfârşit,
să-l transfere pe Gnohere, pentru care i-a plătit
lui Dinamo 250.000 de euro. Becali a anunţat că şi Junior Morais a semnat, însă va veni
abia din vară. Asta pentru că mai are 6 luni
de contract cu Astra, iar oficialii campioanei
n-au fost dispuşi să-l lase să plece încă din
această iarnă. Morais a confirmat transferul la
FC Steaua: „Este adevărat, ne-am înţeles şi am
semnat cu Steaua. Da, din vară sunt jucătorul
lor. Aştept acum să vedem ce se va întâmpla.
Eu merg la Astra acum să-mi fac treaba până
la vară şi apoi mergem mai departe. Sunt de
mulţi ani în România, îmi place aici şi Steaua
e o alegere bună pentru mine şi familia mea.
Nu am discutat cu Alibec. Steaua este o echipă
mare, a avut nişte probleme că nu s-a calificat
în Champions League şi nu a luat titlul, dar
mereu caută jucători foarte buni. Nu i-am spus
lui Marius Şumudică de această decizie! Şi el a
fost fotbalist şi ştie cum se întâmplă”, a declarat
Morais. Gigi Becali îl dorea încă din această
iarnă, însă n-a ajuns la o înţelegere cu cei din
conducerea Astrei. Fostul europarlamentar l-a
propus pe Boldrin plus 100.000 de euro pentru
Teixeira şi Morais, însă n-a avut succes. n

