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Dinamo București – CSM Digi Oradea 6-11 și 4-7

Experiența și valoarea
și-au spus cuvântul
În prima etapă a returului
Superligii Naționale de polo,
vicecampioana României s-a
deplasat în Capitală pentru
a disputa „dubla” cu tânăra
și ambițioasa echipă Dinamo
București. La capătul a două
partide atractive, în care
experiența și valoarea superioară și-au spus cuvântul,
CSM Digi s-a impus cu 6-11
(1-2, 2-3, 1-3, 2-3) și 4-7 (0-3,
2-0, 0-2, 2-2).

Așa cum a declarat Kadar
Kalman, antrenorul CSM Digi
Oradea, în cadrul interviului
de după ultimul joc, cele două
confruntări au reprezentat o
repetiție excelentă în vederea
returului din semifinala Euro
Cup cu SM Verona. Cel mai
tare duel al etapei a fost arbitrat de orădeanul Adrian Alexandrescu, cel care a oficiat
finala feminină de la Jocurile
Olimpice.

Negrean, anihilat în
primul joc

După cum o arată și rezultatele înregistrate, primul duel
a fost controlat autoritar de
către bihoreni care s-au impus în fiecare dintre cele patru
secvențe ale partidei. A fost un
joc în care Tiberiu Negrean a
fost anihilat de către defensiva
bucureșteană astfel că unul

dintre cei mai bun poloiști
români nu a izbutit să înscrie
niciun gol. Dar cum lotul pregătit de Kadar Kalman este
unul valoros, a ieșit la rampă
sârbul Mateja Asanovic, cel
care a avut nu mai puțin de 3
reușite. De menționat evoluția
excelentă avută de orădeanul
Marius Țic în poarta echipei
Dinamo care a avut parade
excepționale mai cu seamă la
șuturile expediată de la mică
distanță.

Mai echilibrat în
meciul al doilea

În cel de-al doilea duel disputat ieri dimineața în cochetul
Bazin „Anatolie Grințescu”,
vioara întâi a fost Tibi Negrean, autorul a trei goluri dar
și a numeroase intercepții. A
fost revanșa valorosului poloist care în partida de sâmbătă a
avut o evoluție discretă. Jocul a
avut o desfășurare interesantă.
Fiecare formație și-a adjudecat
pe rând, la zero, primele trei
sferturi. Dacă la capătul primelor 8 minute CSM Digi conducea cu 3-0, debutul sfertului
al doilea a consemnat câteva
intervenții spectaculoase avute
de Marius Țic, parade care parcă au tăiat aripile oaspeților.
Dinamo a avut inițiativa care
s-a și concretizat pe tabela de
marcaj astfel că la jumătatea

CSM Digi Oradea și-a consolidat poziția din clasament
meciului scorul era 3-2 pentru acel meci, la care vom conta
echipa vicecampioană. După și pe ultimul transfer, Nikola
Radjen, avem aproximativ 3
pauza care a prilejuit corecsăptămâni la dispoziție pentarea greșelilor din jocul sfertru a ne pregăti”, a spus Kadar
tului al doilea, bihorenii au
Kalman, antrenorul CSM Digi
evoluat la un alt nivel iar cele
Oradea, la capătul celei de-a
două reușite ale lui Ramiro
doua partide din Capitală. În
Georgescu au pecetluit scorul
urma acestor victorii, CSM
cu care s-a intrat în secvența
Digi și-a consolidat poziția a
decisivă. La adăpostul unui
avantaj de trei goluri, orădenii doua din clasament și așteaptă
nu au mai forțat în ultimele opt duelurile cu Steaua din ultima
minute astfel că ecartul dintre rundă, meciuri care vor decide
cele două formații s-a păstrat câștigătoare sezonului regulat.
CSM Digi Oradea: Pjepână la final. „Au fost două
tlovic
– Negrean 0+3 goluri,
victorii obligatorii care au veAsanovic
3+0, Prioteasa 1+0,
nit în urma unor partide ce nu
Gheorghe
2+0, Diaconu 0+1,
au fost deloc ușoare. Pentru noi
Georgescu
2+2, Choveanu 1+1,
urmează returul din Euro Cup
Remeș
1+0,
A. Crețu 1+0 și
cu SM Verona, un joc care se
Kovats.
Antrenor:
Kadar Kalanunță foarte dificil deoarece
man.
avem de remontat un dezan Sorin ILISIE
vantaj de două goluri. Pentru

CSM CSU Oradea îşi fidelizează suporterii

Ziua fanilor baschetului la Arena
„Antonio Alexe”
Într-o atmosferă extrem de
plăcută cei aproximat 600 de
suporteri prezenţi la Arena
Antonio Alexe au avut prilejul să petreacă momente
frumoase împreună cu favoriţii lor. S-au dat numeroase autografe, s-au făcut
foarte multe poze, s-a jucat
un meci de demonstrativ şi
multe altele, momente care
au fost pregătite pentru toţi
fanii care au răspuns preznt
inivitaţiei lansate de echipa
campioană.

Această acţiune a fost posibilă deoarece CSM CSU Oradea a avut etapă liberă în Liga
Naţională iar parcursul din
Liga Campionilor s-a încheiat. Evenimentul, care a fost
iniţiat de Alexandru Rad, cel
responsabil de marketing-ul
echipei, a oferit celor prezenţi
prilejul rememorării celor mai
frumoase momente din recent
încheiata campanie din Liga

Campionilor dar mai ales cele
din sezonul precedent în care
leii roşii au devenit campionii
României. Acţiunea a demarat cu un alt fel de conferință
de presă în cadrul căreia suporterii au avut posibilitatea
să îi întrebe pe Will Franklin
și Andrei Mandache tot ce
și-au dorit. A rezultat un dialog foarte onest, pigmentat
cu multe zâmbete de ambele
părți. A urmat o prezentare a
principalilor sponsori, făcută
de către preşedintele clubului,
Şerban Sere, fără de care rezulatele echipei nu ar fi fost posibile. S-au organizat mai multe
concursuri, au existat sesiuni
de autografe și de shopping,
dar și un meci între suporteri
și jucători. „Voia bună a însoțit
baschetul, mare parte a celor
prezenți pe parchet la acest
meci străduindu-se să arate
că sunt la fel de buni și în joc,
precum au dovedit de atâtea ori
că sunt în tribune, susținându-i
pe băieți”, precizează site-ul

Liga Națională de baschet
masculin

Favoritele și-au
confirmat statutul
Etapa a 18-a a fost runda în care campioana României a avut prilejul să se odihnească în condițiile retragerii formației CSM
Ploiești.
La ora redactării acestui material se disputaseră trei jocuri din cadrul acestei etape. În
prima partidă disputată la Pitești între BCM U
și CSU Sibiu, echipa oaspete și-a confirmat statutul de favorită impunându-se la capătul unui
joc pe care l-a condus în cea mai mare parte
a sa. Dacă situația a fost oarecum echilibrată
până la pauză, repriza secundă a aparținut clar
oaspeților care s-au impus la final cu scorul de
80-71. * În jocul dintre BC Mureș și Olimpic
Baia Mare problema învingătoarei nu s-a pus
niciun moment. Doar până în minutul 2 (scor
5-5) a existat echilibru, ulterior vicecampioana mărindu-și trepatat avantajul. Rezultatul
consemnat la finele celor 40 de minute a fost
87-65. * În ultima partidă disputată sâmbătă,
BC Timișoara a învins mai ușor decât o arată
scorul, în deplasare, pe Phoenix Galați. Cu
toate că s-a terminat la o diferență de doar trei
puncte (87-90) echipa din Banat s-a aflat la
conducere aproape tot timpul. La un moment
dat, ecartul dintre oaspeți și gazde a fost de
16 puncte. * Atât derby-ul rundei dintre U BT
Cluj și Steaua cât și jocul dintre Dinamo și
SCM U Craiova s-au disputat ieri după închiderea ediției.
Clasament
1. U BT Cluj – 28 puncte (13 victorii - 2
înfrângeri)
2. CSU Sibiu – 28 puncte (11-6)
3. Steaua București – 27 puncte (12-3)
4. BC Timișoara – 27 puncte (10-7)
5. CSM CSU Oradea – 26 puncte (10-6)
6. BCM U Pitești – 25 puncte (9-7)
---------------------------------------------7. BC Mureș – 25 puncte (9-7)
8. Phoenix Galați – 23 puncte (6-11)
---------------------------------------------9. SCM U Craiova – 19 puncte (4-11)
10. Dinamo București – 18 puncte (3-12)
11. Olimpic Baia Mare – 18 puncte (1-16)
Etapa viitoare (miercuri, 1 februarie): BC
Timișoara – CSM CSU Oradea (ora 17.00, Digi
Sport), Olimpic Baia Mare - BCM U Pitești,
SCM U Craiova – U BT Cluj, CSU Sibiu - BC
Mureș, Steaua București – Dinamo București
(ora 20.30, Digi Sport). Phoenix Galați va sta.
n Sorin ILISIE

CSM Oradea renunță
la secția de înot
oficial al CSM Oradea. La un
astfel de moment evident că nu
aveau cum să lipsească cei mai
mici mebri ai clubului, copii
de la secţiile de mini şi baby
baschet, precum şi grupele
U13 şi U14 laureate cu titluri şi
medalii pe plan naţional şi internaţional. Cel care a prezentat evenimentul şi a întreţinut
atmosfera pe parcursul celor
trei ore a fost Victor Mihalcea.
Cu această ocazie a fost relansat Fan Shopul, iar suporterii
prezenţi s-au ridicat din nou la

înălţime epuizând stocul din
mai multe game de produse.
Conducerea clubului a dat asigurări că toate produsele care
s-au vândut în totalitate se vor
regăsi la ora următorului joc pe
care campioana îl va susţine pe
teren propriu. Acestea au fost
principalele momente ale unui
eveniment care i-a convins o
dată în plus pe cei de care depinde soarta baschetului orădean de necesitatea apropierii
publicului de echipa favorită.
n Sorin ILISIE

În condițiile unui buget care nu permite
fncționarea la parametri optimi a tuturor
secțiilor din cadrul clubului, conducerea CSM
Oradea a ajuns la un acord cu cea a clubului
Crișul privind preluarea secției de înot. În
acest sens au fost făcute deja primele demersuri urmând ca în perioada imediat următoare
sportivii împreună cu antrenorul Remus Oros
să fie legitimați la clubul condus de Ionel Bungău. Având în vedere că înotătorii de la CSM
Oradea dețin numeroase titluri de campioni
naționali la copii și cadeți este de așteptat ca
palmaresul clubului Crișul să crească la acestă
disciplină sportivă.
n Sorin ILISIE

