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Sulley Muniru, determinat
la început de an

Dacia Mioveni – CSU CSM Oradea 26-32

Handbalistele se mobilizează „Este timpul să muncim
mai mult decât înainte”
și obțin a doua victorie

Vicecampioana României a ajuns în
Antalya, acolo unde va disputa 6 meciuri de
pregătire, iar ultimele achiziţii ale echipei
antrenate de Laurențiu Reghecampf, Denis
Alibec și Harlem Gnohere fac parte din lotul
deplasat în Turcia.

La capătul unei deplasări
de aproape 500 de kilometri,
în condiții meteo extreme,
cu o jucătoare importantă
(Georgiana Codrea) accidentată și altele afectate de
viroze respiratorii, studentele orădence și-au adjudecat
fără dubii 26-32 (15-21) jocul
disputat la Pitești în compania echipei Dacia Mioveni.
Partida a contat pentru etapa a 10-a din Seria B a Diviziei A.

Având în față un adversar
tânăr, cu un lot alcătuit din
16 handbaliste, extrem de
ambițios pe propriul teren,
orădencele au dat dovadă de
maturitate practicând un joc
tactic economicos și eficient.
În condițiile în care antrenoarea Doina Ardelean a avut la
dispoziție puține schimbări,
echipa sa a fost nevoită să alterneze jocul în viteză cu cel
temporizat pentru a rezista
la același nivel timp de 60 de
minute. Totodată cei trei timpi
de odihnă avuți la dispoziție au
fost folosiți atât pentru indicații
tacticie, cât mai ales pentru a
oferi momente de respiro echipei. Meciul a fost dominat de
orădence de la un capăt la altul. Mobilizarea din debutul
partidei a făcut ca CSU CSM
să-și creeze un avantaj de 3-4
goluri, care nu a mai scăzut
până la final. Mai mult, acesta
s-a mărit la 6 lungimi (15-21)
la jumătatea partidei, perioadă
în care oaspetele au impus ritmul. A fost una dintre cele mai
bune reprize, având în vedere
și valoarea adversarului, nu
doar prin prisma scorului indi-

Defensiva orădeană a funcționat excelent în meciul de la Pitești
cat de tabela de marcaj, cât mai
ales prin prestația avută care
a însemnat punerea în scenă a
numeroase faze spectaculoase
apreciate chiar și de către fanii gazdelor prezenți în număr
mare în tribune. În condițiile
în care Oradea avea un lot mult
mai subțire din punct de vedere numeric, repriza secundă
se anunța dificilă dar, cu toate
acestea, argeșencele nu s-au
apropiat la mai puțin de 4 goluri (25-29 în minutul 56). Un
ultim timp de odihnă a fost decisiv pentru un final fără emoții
astfel că CSU CSM învinge la
Pitești pe Dacia Mioveni cu 3226. Aproximativ 70-80% din
golurile bihorencelor au fost
marcate pe contraatac ceea ce
scoate în evidență condiția fizică și importanța pregătirii din
Băile Felix de la sfârșitul lunii
decembrie.

„Echipa, principala
evidențiată”

„Mă bucur că am început
anul în forță și totodată le felicit pe fete că au înțeles momentul greu în care ne aflăm și s-au
mobilizat exemplar. Am întâlnit un adversar tânăr, un club
foarte bine organizat și care a
dat dovadă de mult fair-play.
Nu doresc să evidențiez o jucătoare anume deoarece consider
că am fost cu toții o echipă fapt
ce a condus la acest deznodământ”, a declarat la finalul meciului, Doina Ardelean, antrenoarea CSU CSM Oradea. Cea
mai bună marcatoare a partidei
a fost experimentata Aurelia
Cristoaica, autoarea a 12 goluri. Aceasta a fost urmată de
Elisabeta Hlinca cu 8 reușite,
Cornelia Vrabie cu 5, Ligia Puț
4, Bianca Mîrcă 2, Mădălina
Pantea și Maria Damian câte
un gol. Evoluții excelente au
avut și Irina Munteanu, Ana

Hercuț, Somogyi Edina, Dezso Helga și Crina Pintea. Nu în
ultimul rând apărarea exactă a
fost condusă de veterana Valeria Motogna, cea care a ridicat
un zid de netrecut amintind
de vremurile când juca la cel
mai înalt nivel. De pe margine, indicațiile tehnico-tactice
au fost oferite de „principala”
Doina Ardelean și „secundul”
Cristian Ardelean. În urma
acestui succes, CSU CSM
Oradea a urcat trei poziții în
clasament, pe locul al 7-lea,
unul mult mai apropiat de valoarea pe care o are echipa.
În următoarea etapă, CSU
CSM va evolua pe teren propriu duminică, 15 ianuarie, cu
vecina de clasament (locul 6),
echipa Național Brașov, ocazie cu care la sala de sport a
Universității din Oradea sunt
așteptați cât mai mulți spectatori, pe care handbalistele își
doresc să-i recompenseze cu
un nou succes.
n Sorin ILISIE

Luceafărul Oradea Alexanko, director sportiv
se reuneşte astăzi la Valencia
Clasată în prima jumătate a ierarhiei Ligii
a II-a după 21 de etape, echipa bihoreană de
fotbal se reuneşte astăzi la ora 10.30 la baza
proprie din Sînmartin, în vederea pregătirii
sezonului de primăvară. Lotul de jucători urmează să sufere câteva modificări, astfel fiind
deja anunţate câteva plecări. Este vorba despre
jucători care au evoluat mai puţin precum Alex
Sorian, Zsombor Lukacs şi Darius Costea, dar
şi Cosmin Verdeş cel care a evoluat sub formă
de împrumut pentru CSC FC Paleu în Liga a
IV-a. Există şi doi jucători importanţi care cel
mai probabil nu se vor mai regăsi la reluarea
campionatului fiind ofertaţi de echipe din Liga
I. Conducerea clubului nu se va împotrivi dacă
aceştia îşi vor dori să plece astfel că portarul
Eduard Pap ar putea deveni echipierul celor de
la ASA Târgu Mureş, iar Paul Păcurar ar putea
evolua la Pandurii Târgu Jiu.
n Sorin ILISIE

Clubul spaniol Valencia a anunțat,
prin intermediul site-ului oficial, numirea în funcția de director sportiv
a lui Jose Ramon Alexanko, în urma
demisiei „irevocabile” a lui Jose Garcia Pitarch.

Criza de la Valencia pare fără sfârșit.
Conducerea clubului de pe Mestalla
a luat o nouă decizie, prin numirea în
funcția de director sportiv a lui Jose Ramon Alexanko, fostul secund de la Barcelona, între 2000 și 2002 și antrenor
principal în România, la Universitatea
Craiova (1997-1998) și la FC Național
(1998-1999). Sâmbătă, fostul director
sportiv, Jose Garcia Pitarch și-a anunțat
demisia într-o formă „irevocabilă”, la
doar câteva zile după ce tehnicianul italian Cesare Prandelli a fost îndepărtat
din funcția de antrenor principal. Jose

Ramon
Alexanko, căpitanul care a ridicat prima Cupă
a Campionilor
pentru Barcelona, în 1992,
pe Wembley,
își va asuma în
prezent această funcție. Tocmai acum
când s-a deschis perioada de transferuri din această iarnă, Alexanko va
trebui să „continue vechile proiecte” de
la Valencia, de întărire a lotului. „Mai
mult el va trebui să aibă o comunicare
foarte bună cu prima echipă și să-l ajute
pe antrenorul Voro Gonzalez”. Până în
acest moment, Jose Ramon Alexanko
s-a ocupat de Academia clubului de pe
Mestalla, încă din august 2015, când l-a
înlocuit pe Rufete. n

Mijlocașul Sulley Muniru are speranțe mari
pentru acest an, în care își dorește să câștige
titlul cu Steaua și să joace în grupele Ligii
Campionilor: „Gata cu sărbătorile. Este timpul
să muncim mai mult decât înainte. Urmează
perioada de pregătire din Antalya. 2017 va fi
un an grozav”, a scris Muniru pe contul său
de Facebook. În cantonamentul din Antalya,
FC Steaua București va disputa șase partide
amicale, cele mai puternice fiind întâlnirile cu
Terek Grozny și Hajduk Split. Echipa antrenată
de Laurențiu Reghecampf va susține câte două
antrenamente pe zi, iar noul preparator fizic,
Marian Lupu, va avea un rol esențial în acest
prim cantonament.
Meciurile amicale ale FC Steaua București
sunt:
18 ianuarie - Steaua Bucureşti - Qarabağ FK
24 ianuarie - Steaua Bucureşti - FK Vardar
26 ianuarie - Steaua Bucureşti - FC Terek
Grozny
28 ianuarie - Steaua Bucureşti - ŠK Slovan
Bratislava
31 ianuarie - Steaua Bucureşti - Wisła
Kraków
2 februarie - Steaua Bucureşti - HNK Hajduk
Split n

Mircea Rednic
transferă din Liga I
Atacantul lituanian Deivydas Matulevicius, fost component al echipei FC Botoșani,
s-a transferat la formaţia belgiană de primă
ligă Royal Excel Mouscron, antrenată de către Mircea Rednic.
Potrivit anunţului oficial al grupării belgiene,
Deivydas Matulevicius a semnat un contract
valabil pe o perioadă de 6 luni cu Mouscron.
Matulevicius era liber de contract de la începutul lunii, după rezilierea înţelegerii cu FC Botoşani. Royal Excel Mouscron se afla pe ultimul
loc în campionatul Belgiei, cu 12 puncte după
21 de etape, și are cel mai slab atac al ligii, cu
doar 18 goluri marcate. Mircea Rednic (54 de
ani) este antrenorul lui Mouscron din data de 7
decembrie 2016. Deivydas Matulevicius (27 de
ani) a înscris 3 goluri în cele 15 apariţii pentru
FC Botoşani în acest sezon. În Liga 1, lituanianul s-a remarcat la Pandurii Tîrgu Jiu, pentru
care a evoluat între 2012 şi 2015. Matulevicius
are o cotă de piaţă de 350.000 de euro, potrivit
site-ului transfermarkt.com, şi este internaţional lituanian din 2012, adunând 30 de selecţii
şi 5 goluri la prima reprezentativă. n

