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Echipele de baschet din liga secundă au clacat

Băieţii surclasaţi, fetele
depăşite de la pauză
Cele două echipe orădene
de baschet care activează în
eşalonul al doilea au pierdut
primele jocuri oficiale din
2017. Astfel, fetele pregătite
de către Ioana Nistor şi Adriana Niculescu la CSU Oradea
s-au înclinat surprinzător
69-53 în fieful echipei secunde a U Goldiş ICIM Arad în
timp ce baschetbaliştii de la
CSM CSU 2 Oradea au fost
surclasaţi pe propiul teren cu
44-89 de către Universitatea
Cluj.

Învinse de penultima
clasată

Dacă eşecul din ultima etapă susţinută în 2016 a fost unul
scontat, orădencele pierzând
cu CSU 2 Alba Iulia, una dintre cele mai puternice formaţii
din cadrul Grupei a 2-a a Ligii
I, înfrângerea de la sfârşitul
săptămânii trecute a fost mai
puţin aşteptată. U Goldiş ICIM
2 Arad s-a impus cu 69-53 în
duelul din Sala Victoria, iar
rezultatul surprinde în condiţiile în care gazdele ocupă
penultimul loc în clasament,
iar partida tur a fost adjudecată
de către orădence cu un scor
categoric, 80-56. Jocul a fost
tranşat încă din prima repriză
care s-a încheiat cu un avantaj concludent (43-25) pentru
satelitul prim-divizionarei. În

Baschetbalistele au suferit cel de-al patrulea eşec stagional
urma acestui eşec, CSU Oradea ocupă locul al 4-lea (din
7 echipe) cu 14 puncte după 5
succese şi 4 înfrângeri, iar în
runda viitoare, duminică 22
ianuarie, va întâlni la Arena
„Antonio Alexe” liderul Universitatea 2 Cluj.

Clujenii, net
superiori

În ceea ce priveşte echipa
de băieţi pregătită de Valeria

Scheiner, aceasta nu a avut
nicio şansă în confruntarea de
pe teren propriu cu ocupanta
locului al doilea, CS Universitatea Cluj. După cum o arată şi
rezultatele înregistrate la finalul fiecărui sfert (14-22, 18-27,
5-19, 7-21) oaspeţii au controlat în permanenţă partida de la
Oradea. Punctele „satelitului”
au fost marcate după cum urmează: Tămăşdan 8 puncte,
Szilagyi 7, Buda 6, Danciu
5, Meluţ 4, Feflea 3, Oşan 2,

Martin 2 şi Tătăran 2. În urma
acestui rezultat, CSM CSU
2 Oradea ocupă locul al 7-lea
(penultimul al Grupei a 2-a)
cu 12 puncte după un succes şi
10 eşecuri. În runda viitoare,
bihorenii vor evolua în deplasare, duminică 22 ianuarie, cu
BC 2 Timişoara, ultima clasată, singura formaţie pe care
CSM CSU 2 Oradea a învins-o
în actuala ediţie de campionat.
n Sorin ILISIE

Justin Ştefan, referitor la
reluarea campionatului

„Vom analiza posibilitatea
de a amâna startul”

Secretarul general al Ligii Profesioniste
de Fotbal (LPF), Justin Ştefan, a declarat că
reluarea campionatului se va amâna în cazul
în care vremea nu se va îmbunătăţi până la
data stabilită iniţial, 4 februarie 2017.
„În măsura în care vremea va fi ca acum
vom analiza posibilitatea de a amâna startul.
Cu certitudine vom amâna dacă vremea va fi
ca acum. Interesul nostru este să nu punem în
pericol sănătatea jucătorilor. La nivel teoretic,
putem să îngropăm toate cluburile din România în ceea ce privește sistemele de încălzire a
terenurilor. Să nu avem așteptări de la fotbalul
românesc cum avem de la fotbalul din Anglia
sau Germania”, a declarat secretarul general al
LPF, Justin Ştefan.
Secretarul general al LPF, Justin Ştefan,
a dezvăluit că echipa finanţată de George
Becali, FC Steaua, nu îşi va pierde locul din
Liga 1 dacă îşi va schimba denumirea. „În
măsura în care vorbim de o hotărâre definitivă,
administrația Stelei trebuie să analizeze ce căi
de atac mai are. Dacă mai au, vor folosi aceste
instrumente juridice. Vom vedea după acel moment ce se va întâmpla. Faptul că își schimbă
numele nu duce automat la pierderea celorlalte
drepturi cum ar fi excluderea din competiție
sau efectuarea de transferuri. Să nu facem o
confuzie între numele societații și drepturile
din patrimoniu. În Liga 1 s-a ajuns pe merit
sportiv. Instanța nu spune că nu mai ai dreptul
să participi în Liga 1. Dacă Steaua va trebui săși schimbe denumirea o va face în temeiul unei
hotărâri judecătorești, nu este voința clubului
de a face schimbarea. Fanii care au plâns după
meciul cu Middlesbrouh pentru cine au plâns?”,
a mai spus secretarul general al LPF. n

Xavier Pascual, mulţumit
de tinerele talente

„Avem material bun,
Chinezii limitează Baschetul orădean are viitor
numărul
Calificată între primele patru trebuie să lucrăm mult”
extracomunitarilor
Cluburile din prima ligă chineză vor avea
voie să folosească doar trei jucători extracomunitari pe meci începând de sezonul viitor, care va începe în luna martie, potrivit
BBC.
Această decizie a fost luată după ce mai
mulţi jucători extracomunitari au fost transferaţi de echipele din China în ultimele luni.
Fotbalişti precum Carlos Tevez, Hulk, Alex
Teixeira, Witsel sau Ramires au ajuns, de la
cluburi din Europa, în Super Liga din China.
Până în prezent, oficialii ligii chineze au folosit regula 4+1, însemnând că echipele puteau
folosi patru jucători extracomunitari de orice
naţionalitate şi un fotbalist chinez pe meci.
Mai mult, echipele din China vor fi nevoite,
din sezonul viitor, să aibă în componenţa lotului, pentru fiecare partidă, doi jucători sub 23
de ani, dintre care unul în echipa de start.
Oscar şi John Obi Mikel, ambii de la Chelsea, sunt ultimii fotbalişti transferaţi în China, la Shanghai SIPG, respectiv Tianjin Teda.
Odată cu mutarea la Shanghai Shenhua, sosit
de la Boca Juniors, Carlos Tevez a devenit cel
mai bine plătit fotbalist din lume, încasând
un salariu anual de 40 de milioane de euro.
Recent, presa internaţională a scris că Diego
Costa, un alt fotbalist de la Chelsea, este dorit
de o formaţie de China, fiind ademenit cu un
salariu de 30 de milioane de euro pe an. n

Selecţionerul naţionalei de handbal masculin a României, a declarat după stagiul
de pregătire de la Izvorani că este mulţumit
de tinerele talente, însă este foarte mult de
muncă până la o nouă calificare la un turneu
final de Campionat European sau Mondial.

Generaţia 2003 de la LPS Bihorul,
echipă aflată la prima participare în
European Youth Basketball League,
a reuşit să se califice în playoff-ul zonei Central Europene terminând prima fază a competiţiei pe locul al 4-lea
dintr-un total de 18 echipe.

Cele 18 formaţii care au luat parte la
prima fază a întrecerii au fost repratizate în două grupe a câte 9 echipe. Sistemul de joc a fost „fiecare cu fiecare” în
cadrul celor două turnee disputate. Bilanţul orădenilor după 8 etape a fost de
7 succese şi doar o înfrângere ceea ce
i-a permis să se califice în playoff unde
se va duela cu Mladost Zemun (Serbia), KK Feniks 2010 (MKD) și Bayern
Munchen (Germania), primele două
formaţii fiind neînvinse până în acest
moment. Evenimentul se va desfăşura
la Debrecen în perioada 30 martie – 2
aprilie. Oradea a avut şi doi nominalizaţi printre cei mai buni baschetbalişti
ai întrecerii. Astfel Vlad Marinău a fost
declarat ca fiind „cel mai bun jucător
defensiv”, iar George Vicaş a fost inclus în „cinciul” ideal al turneului de

la Debrecen. Echipa LPS Bihorul este
condusă de un colectiv tehnic alcătuit
din Călin Pop (antrenor coordonator),
Zoran Vranjes, Anamaria Mesaros şi
Paula Nica (antrenori) şi Iancu Marinău
(preparator fizic). Lotul formaţiei este
alcătuit din jucătorii: Paul Bembea,
Vlad Marinău, Raul Ciaca, Alexandru
Bot, Viorel Gabriel Pop, George Vicaș,
Alexandru Vancea, George Usca, Victor Lunca, Szabolcs Huszar, Paul Ghib,
Vlad Medeșan, Alex Tămășdan, Radu
Sburlea, Alexandru Sandor, Remus Porumb.
n Sorin ILISIE

În perioada 13-15 ianuarie, Federația Română de Handbal a organizat la Izvorani o acțiune
de testare și pregătire a loturilor naționale
de cadeți și juniori. Conform strategiei FRH
pentru acest ciclu olimpic, selecționerul Xavier
Pascual Fuertes a supervizat personal stagiul
de pregătire și testare al loturilor de cadeți și
juniori. La acțiune au participat și mai mulți
tehnicieni din Liga Zimbrilor, antrenorii federali, antrenorii loturilor naționale de cadeți și
juniori și ai Centrului Național de Excelență
Sighișoara, precum și o parte din antrenorii
cluburilor de juniori. „Trebuie să lucrăm cu jucătorii tineri. Pentru mine a fost o oportunitate
să cunosc mulți jucători de perspectivă și să iau
contact cu antrenorii de la loturile de juniori și
tineret. Momentan suntem în căutarea unui stil,
trebuie să schimbăm diverse lucruri și apoi să
respectăm anumite reguli clare. Avem material
bun, trebuie să lucrăm mult.”, a declarat Xavier
Pascual, potrivit site-ului oficial al Federaţiei
Române de Handbal. După cele două victorii
de senzație cu Belarus și Polonia, tricolorii sunt
lideri în grupa 2 de calificare la EURO 2018.
Pentru România urmează însă o dublă decisivă
cu puternica reprezentativă a Serbiei pe 3 și 7
mai. n

