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Baschetbaliștii s-au caliﬁcat în sferturile Europe Cup

„Victoria cu Dnipro este
una magică”
Rezultat remarcabil pentru baschetul orădean care,
prin CSM CSU, a reușit să
atingă faza sferturilor de ﬁnală ale FIBA Europe Cup.
Performanța vine ca urmare a succesului 72-78 (19-18,
16-20, 15-20, 22-20) obținut
în fața lui BC Dnipro, a
doua clasată în campionatul
Ucrainei.

În calitate de gazdă a unuia dintre cele patru turnee ale
FIBA Europe Cup care vor
desemna cele 4 semiﬁnaliste,
Oradea și-a onorat statul printr-o evoluție excelentă în fața
unui adversar aﬂat într-o formă
sportivă bună. Cu numeroase
diﬁcultăți înaintea acestui turneu, CSM CSU a avut parcă un
plus de voință, exact ingredientul necesar pentru a depăși
această fază a competiției.
Secvența inaugurală nu a fost
una tocmai reușită, oaspeții
izbutind să termine în avantaj
primele 10 minute, dar după
această perioadă din meci, bihorenii au demonstrat că pot
evolua la un nivel înalt dacă
își doresc cu adevărat. Ciudată
inconstanța unei echipe care
într-un interval relativ scurt de
timp (aproximativ două săptămâni) a bătut echipa invincibilă a Clujului la ea acasă,
a pierdut a 6-a ﬁnală de cupă
cu un adversar construit vara
trecută și iată, acum, învinge
mai clar decât o arată scorul a
doua clasată din campionatul
Ucrainei. Principalul remarcat al partidei a fost americanul Stephen Holt, autorul a

22 de puncte, 3 recuperări, 4
intercepții și o pasă decisivă
în cele aproape 32 de minute
cât s-a aﬂat pe parchet. Acesta a înscris nu mai puțin de 6
coșuri din afara semicercului.
Aproape la fel de bun a fost și
sârbul Nikola Markovic, cel
care a avut următoarele cifre:
21 puncte, 4 recuperări, o pasă
decisivă și un capac în aproape 28 de minute de joc. Meciul
decisiv pentru accederea în
penultimul act al competiției
se va desfășura astăzi, de la ora
19.00 (Digi Sport 3), în aceeași
locație, Arena „Antonio Alexe”, în compania italienilor
de la Reggio Emilia, formație
care a învins 65-61 pe CSU Sibiu în celălalt joc al grupei de
la Oradea.

„Un rezultat care ne
onorează”

„Caliﬁcarea în sferturile
de ﬁnală reprezintă cea mai
bună performanță din istorie
în FIBA Europe Cup pentru
noi. Firește, noi ne amintim
cu mare plăcere de parcursul
din Basketball Champions
League, în sezonul 2016/17,
când am jucat 18 meciuri în
acea competiție, dar caliﬁcarea în sferturile de ﬁnală ale
FIBA Europe Cup este un rezultat care ne onorează. Am
fost îngrijorat înaintea acestui
meci deoarece ultima noastră
apariție oﬁcială a fost în urmă
cu exact două săptămâni. Perioadă în care am fost afectați
de Covid 19, respectiv de
efectele acestui lucru, precum

Stephen Holt a fost cel mai bun marcator al partidei cu cele
22 de puncte înscrise
izolare, oprirea antrenamentelor, reluarea activității treptat
cu ședințe de individualizare
și așa mai departe. În aceste condiții victoria cu Dnipro
este una magică. Jucătorii s-au
dăruit și au luptat exemplar”, a
declarat Cristian Achim, antrenorul CSM CSU Oradea.

„Reggio Emilia are
un alt nivel”

Totodată
tehnicianul
a
prefațat în câteva cuvinte și jocul de astăzi cu echipa italiană
Reggio Emilia pe care o consideră mai valoroasă decât BC
Dnipro. „Întâlnim o echipă din
prima ligă a Italiei. Ce putem
să spunem despre o astfel de
echipă? Doar că este una foarte bună. Tot ce îmi doresc este
să ne recuperăm cât se poate
de bine. Vom da tot ce vom

putea, cu siguranță. Cu tot respectul pentru Dnipro, această echipă din Italia are un alt
nivel și atunci va trebui să ne
autodepășim pentru a obține
caliﬁcarea la Final Four”, a
conchis tehnicianul ultimei
campioane a României.
BC Dnipro: Bobrov 17 puncte (1×3p), Cooper 8 (2×3p),
Kravtsov 5, Sanon 11 (1×3p),
Terrell 9, Tymofeyenko 14,
Kolomoyski, Shundel 3 (1×3p),
Korniienko 2, Bondarchuk,
Zakurdayev 3, Gliebov. Antrenor: Denys Zhuravlov.
CSM CSU Oradea: Holt 22
(6×3p), Broussard 3 (1×3p),
Valeika 7 (1×3p), Green 2, N.
Markovic 21 (2×3p), Watson
12 (1×3p), Nicolescu 5 (1×3p),
Baciu 5, Zekovic 1. Antrenor:
Cristian Achim.
 Sorin ILISIE

Începe campania de caliﬁcare la CM 2022

România înfruntă Macedonia de Nord
Echipa naţională de fotbal
a României începe în această
seară preliminariile Cupei
Mondiale din 2022. De la ora
21:45, pe Arena Naţională,
din Bucureşti, selecţionata
tricoloră înfruntă Macedonia de Nord, echipă caliﬁcată la Campionatul European
din vara acestui an.

Secundul Nicolae Dică va alcătui primul unsprezece pentru
partida cu Macedonia de Nord
şi va efectua schimbările de jucători împreună cu selecţionerul Mirel Rădoi, aﬂat în izolare
după ce a fost depistat pozitiv
la Covid-19. Dică este de părere că România are prima șansă
la victorie chiar dacă adversarul este caliﬁcat la EURO. „Nu
cred că Macedonia de Nord
este favorită. Într-adevăr, ei

sunt caliﬁcaţi la EURO 2020.
Eu spun că noi suntem favoriţi
pentru că jucăm acasă. Trebuie
să mergem cu gândul ăsta, că
suntem echipa mai bună şi putem să câştigăm acest joc. Eu
mi-aş dori să luăm maximum
de puncte în următoarele trei
partide, dar dacă ne gândim
la adversarii pe care îi avem,
7 puncte ne-ar ﬁ la îndemână.
Însă e important ca noi să gândim că putem lua maximum de
puncte din aceste trei meciuri.
Pentru că noi vrem să câştigăm
cu orice adversar întâlnim. De
când am venit, ne-am propus
să avem o posesie bună, să ne
creăm multe ocazii, să marcăm
multe goluri şi să câştigăm.
Acestea sunt obiectivele noastre. Să ﬁm o echipă agresivă,
să facem presing sus indiferent
de adversar. Dar pentru asta

avem şi noi nevoie de timp”,
a spus Dică, care a adăugat
că principalul pericol pentru
echipa naţională îl reprezintă
Goran Pandev: „Pandev este
jucătorul cel mai important al
Macedoniei. El este un jucător
care poate face diferenţa în ultimii 30 de metri, să marcheze,
să dea pasă de gol sau să elimine 1-2 jucători din joc”.
Prima reprezentativă va disputa în luna martie alte două
partide din cadrul preliminariilor: la 28 martie cu Germania
(ora 21:45, Arena Naţională din
Bucureşti) şi în 31 martie cu
Armenia (ora 19:00, în deplasare). În Grupa J, România mai
are adversare Islanda şi Liechtenstein. La CM 2022 se caliﬁcă direct primul loc din grupă,
locurile secunde urmând să
dispute baraje. Ultima Cupă

Mondială la care a participat
România a fost cea din 1998,
din Franţa.
Echipa probabilă a României: Niță - Ov. Popescu,
Chiricheș, Nedelcearu, Toșca
- R. Marin, Stanciu - Man, I.
Hagi, Mihăilă - Pușcaș.
Astăzi se mai dispută jocurile: Liechtenstein – Armenia,
Germania – Islanda (ora 21:45).
Grupa B: Suedia – Georgia,
Spania – Grecia (ora 21:45).
Kosovo stă.
Grupa C: Bulgaria – Elveția
(ora 19:00), Italia – Irlanda de
Nord (ora 21:45). Lituania stă.
Grupa F: Israel – Danemarca (ora 19:00), Moldova – Insulele Feroe, Scoția – Austria
(ora 21:45)
Grupa I: Andorra – Albania, Ungaria – Polonia, Anglia
– San Marino (ora 21:45). 

Nicio echipă nu e sigură de
play-oﬀ înaintea ultimei etape

11 luptă pentru
primele 6 locuri!

Suspans nemaiîntâlnit în liga secundă de
fotbal înaintea ultimei etape din sezonul regulat. 11 echipe se luptă pentru o clasare în
primele șase locuri, caliﬁcante în play-oﬀ !

U Craiova 1948 SA, Viitorul Pandurii
Târgu Jiu, ASU Politehnica Timișoara, Farul
Constanţa, Dunărea Călăraşi, Metaloglobus
Bucureşti, CS Mioveni, Rapid, FK Csikszereda, Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești sunt
echipele care au șanse mai mari sau mai mici la
play-oﬀ.
Niciuna dintre ele nu este sigură de continuarea luptei pentru promovare. Între locul 1,
ocupat de U Craiova 1948 și locurile 7-8 (CS
Mioveni și Rapid), distanța este de doar două
puncte, la fel ca între ocupanta poziției a 6-a,
Metaloglobus, și a 11-a, pe care se aﬂă Petrolul.
La prima vedere, U Craiova 1948, Viitorul
Târgu Jiu, ASU Poli și CS Mioveni par să aibă
șanse mari la play-oﬀ, prin prisma programului
din ultima rundă. Cu excepția gorjenilor, care
vor întâlni Dunărea Călărași, echipă decimată
de cazuri de Covid-19 și cu mari probleme
ﬁnanciare, celelalte vor juca împotriva unor
grupări din partea inferioară a clasamentului
(CSM Reșița, Chiajna și Aerostar Bacău). Deși
se aﬂă pe locul 3, Farul stă la mâna rezultatelor, întrucât nu va juca în runda de la ﬁnalul
săptămânii, dar chiar și așa poate spera la
rămânerea în top 6.
De asemenea, dacă va exista o învingătoare
în duelul Metaloglobus - Rapid, ambele cu
același punctaj (30), atunci aceea va rămâne în
cursa promovării.
La fel de adevărat este că una dintre U Cluj
sau Petrolul, dacă nu chiar amândouă, vor rata
play-oﬀ-ul, întrucât se întâlnesc în meci direct.
Toate meciurile au loc duminică, 28 martie, de la ora 15:00:
Metaloglobus Bucureşti – Rapid (Digi Sport
1)
Dunărea Călăraşi – Viitorul Pandurii Târgu
Jiu (Digi Sport 3)
Universitatea Cluj – Petrolul Ploieşti (Digi
Sport 2)
Concordia Chiajna – ASU Politehnica
Timișoara (Digi Sport 4)
CS Mioveni – Aerostar Bacău
CSM Reșița – U Craiova 1948 SA
FK Csikszereda – CSM Slatina
Ripensia Timișoara – Fotbal Comuna Recea
Pandurii Târgu Jiu – Unirea Slobozia
Farul Constanța și SCM Gloria Buzău stau.
CLASAMENT
1. U Craiova 1948
18 8 8 2 28-15 32
2. ACS Viitorul Pandurii 18 10 2 6 31-25 32
3. Farul Constanţa
19 9 5 5 24-18 32
4. ASU Poli Timișoara 18 8 8 2 18-12 32
5. Dunărea Călăraşi
18 9 4 5 23-21 31
6. Metaloglobus Buc.
18 9 3 6 23-11 30
-----------------------------------------------------------7. CS Mioveni
18 8 6 4 18-10 30
8. Rapid
18 9 3 6 29-26 30
9. Csikszereda
18 8 5 5 22-15 29
10. Universitatea Cluj
18 9 2 7 19-17 29
11. Petrolul Ploieşti
18 8 4 6 28-15 28
12. SCM Gloria Buzău 19 6 8 5 21-20 26
13. Recea
18 6 4 8 29-29 22
14. Concordia Chiajna 18 5 6 7 19-18 21
15. Ripensia Timișoara 18 6 3 9 15-30 21
16. Unirea Slobozia
18 5 4 9 15-25 19
17. CSM Reșița
18 5 4 9 10-24 19
18. CSM Slatina
18 4 3 11 17-24 15
19. Aerostar Bacău
18 2 4 12 18-32 10
20. Pandurii Târgu Jiu 18 2 4 12 17-37 10
* Primele 6 clasate se caliﬁcă în play-oﬀ, cu
punctajul integral din sezonul regulat. Partidele
se vor juca tur-retur, iar la ﬁnalul celor zece
etape, primele două clasate vor promova direct
în Liga I, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4
vor disputa un meci de baraj cu locurile 13-14
din play-out-ul Ligii I.
** Echipele de pe locurile 7-20 vor ﬁ repartizate în grupele A și B din play-out. Se va
disputa un singur joc între cele șapte participante din ﬁecare serie. Din ambele grupe vor
retrograda locurile 6 și 7. Cele două formații de
pe locul 5 în cele două grupe vor juca un baraj
pentru menținerea în liga secundă.
 Horia BUZ

