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Steaua Bucureşti – CSM CSU Oradea 85-70

Visul la o clasare pe
podium s-a spulberat
Duelul pentru un loc între
primele trei s-a încheiat cum
nu se putea mai prost pentru
CSM CSU Oradea, care a
fost învinsă clar, 85-70 (2612, 8-22, 33-21, 18-15), de către Steaua Bucureşti şi a irosit astfel aproape orice şansă
de a mai avansa în clasament.
Jocul a contat pentru etapa a
30-a din Liga Naţională de
baschet masculin.
După o perioadă de tatonare,
gazdele s-au instalat la conducere şi treptat s-au distanţat pe
tabela de marcaj. Orădenii au
evoluat slab atât defensiv, cât şi
ofensiv, drept dovadă ﬁind scorul înregistrat după primele 10
minute (26-12). În acest interval de timp campioana nu a izbutit să înscrie nicio aruncare
de la distanţă. Singurul care a
evoluat în nota obişnuită (constant bine) a fost Sean Denison, pivotul canadian înscriind
8 puncte în primul sfert. Cristian Achim a început jocul fără
Uros Lucic, care a fost lăsat în
afara lotului. Pauza dintre cele
două sferturi a avut efectul de
a-i trezi pe campioni. Jocul
s-a schimbat radical, astfel că
până la pauză cursa de urmărire a „leilor roşii” a fost încununată de succes (34-34). Cu o
evoluţie perfectă a defensivei,
dar şi cu o eﬁcacitate ridicată
în atac CSM CSU a reuşit să
refacă diferenţa de 14 puncte
înregistrată la ﬁnele primu-

lui sfert. Chiar dacă au arătat
o cu totul altă faţă în această
secvenţă a meciului, bihorenii
nu au reuşit până la pauză să
înscrie nici măcar un coş de
trei puncte (0 din 8 încercări).
Destul de slab a fost şi procentajul aruncărilor libere (66%)
doar 10 din cele 15 posibilităţi
ﬁind transformate. Principalii
marcatori ai orădenilor în primele 20 de minute au fost Zeno
cu 10 puncte, Barnette cu 9 şi
Denison cu 8.

33 de puncte încasate
în sfertul al III-lea!
Dacă am spus că în primul
sfert apărarea nu a funcţionat,
ceea ce s-a întâmplat în sfertul
al treilea a fost de neimaginat.
Echipa lui Cristian Achim,
care mereu a mizat, în primul
rând, pe jocul bun de apărare,
a încasat nu mai puţin de 33
de puncte! În aceste condiţii
Steaua a intrat în secvenţa decisivă cu un avantaj liniştitor
de 12 puncte. În primele două
minute de la reluarea reprizei
secunde orădenii nu au marcat niciun punct, în timp ce
gazdele au izbutit să înscrie
10 consecutive. După 5 minute
din sfertul al treilea steliştii au
reuşit un parţial de 18-4. Primul coş de la distanţă marcat
de oaspeţi a venit abia în minutul 26, autorul ﬁind Andrei
Mandache. Aşadar, la intrarea
în secvenţa decisivă orădenii

Echipa orădeană a avut o tresărire de orgoliu doar în sfertul
al doilea
aveau de recuperat o diferenţă tea caliﬁcării, în semiﬁnale
de 12 puncte (67-55). Reveni- va întâlni cea mai puternică
rea mult aşteptată nu s-a mai echipă a campionatului, U BT
întâmplat. Zvâcnirea din sfer- Cluj-Napoca, care a câştigat
tul al doilea nu a mai avut loc, toate cele 5 jocuri directe din
astfel că Oradea a pierdut în acest sezon.
Capitală jocul decisiv pentru
CSM CSU Oradea: Manpodium. Mai mult, diferenţa de
15 puncte (85-70) înregistrată dache 14 puncte (4x3p), Barnela ﬁnal risipeşte orice şansă la tte 13, Nicoară 2, Denison 10,
o clasare superioară Stelei în Franklin 4, Zeno 18, Petrişor,
eventualitatea unei egalităţi de Ţîbîrnă 3, Pasalic 6 (2). Antrepuncte, deoarece coşaverajul nor: Cristian Achim.
Steaua Bucureşti: Szijarto
bucureştenilor este superior
în cele patru dueluri directe 17 (4), Malesevic 9 (1), Run(2 victorii Steaua, 2 Oradea). kauskas 21 (5), Falker 9, DuAşadar, cel mai probabil CSM dzinski 15 (2), Negoiţescu 2,
CSU va încheia sezonul regu- Curry 4, Fraseniuc 8. Antrelat pe locul al 4-lea, ceea ce nor: J. Toijala.
 Sorin ILISIE
înseamnă că, în eventualita-

Campionatul Naţional de înot

Salbă de medalii pentru Huszar Ingrid
Nu mai puţin de 10 medalii şi-a trecut în palmares
Huszar Ingrid, una dintre
marile speranţe ale înotului
orădean, la Campionatul Naţional de înot pentru juniori,
tineret şi seniori ce s-a desfăşurat la Bacău. Dintre acestea cinci au fost din cel mai
strălucitor metal. Ultima clasare pe podium reuşită de delegaţia clubului Crişul a fost
a Ioanei Buzlea.

Clubul condus de Ionel Bungău a fost reprezentat de 7
sportivi (antrenori Illes Zsolt,
Remus Oros şi Georgeta Schier) la întrecerea găzduită de
oraşul Bacău. Una dintre cele
mai galonate sportive ale competiţiei a fost Huszar Ingrid,
orădeanca reuşind să urce de
zece ori pe podium în diferite
probe şi la diferite categorii
de vârstă. În primul său an de
juniorat, Ingrid a devenit de
cinci ori campioană naţională,
de patru ori vicecampioană şi o
dată s-a clasat pe ultima treaptă a podiumului. Medaliile de

aur au fost obţinute în probele
de 50 şi 200 m bras, la junioare şi la tineret, respectiv la 100
m bras junioare. Înotătoarea
a mai obţinut patru medalii
de argint, la 50 şi 200 m bras
senioare, precum şi la 200 şi
400 m mixt junioare, respectiv o medalie de bronz la 100
m bras tineret. Ultima medalie
cucerită de delegaţia orădeană îi aparţine Ioanei Buzlea,
cea care a terminat pe locul al
treilea proba de 200 de metri
mixt la tineret. „Pentru mine
a fost un concurs mai diﬁcil
decât anul trecut, deoarece am
trecut la o categorie superioară
de vârstă. Sper să ajung cât mai
sus, îmi doresc să progresez în
continuare, pentru a atinge un
nivel cât mai înalt”, a declarat
Huszar Ingrid.

„Să atingem nivelul
valoric de altădată”

Ionel Bungău, directorul CS
Crişul, apreciază rezultatele
sportivilor săi. „Huszár Ingrid
este o mare speranţă a nataţi-

Illes Zsolt, Huszar Ingrid, Ioana Buzlea şi Ionel Bungău
ei orădene. Sigur, va trebui să este de părere că aceasta se aﬂă
muncească şi mai mult în vii- pe drumul cel bun care ar putea
tor, pentru că diﬁcultatea între- duce la realizările de altă dată.
cerii se măreşte odată cu creş- „Am crezut de la bun început
terea în vârstă. Dar, aşa cum o în această secţie, care iată că
cunosc eu, am convingerea că performează tot mai mult. Pot
se va menţine în continuare în să spun cu toată convingerea
elită. Ioana Buzlea are meritul că am câştigat pariul cu înotul.
de a ﬁ revenit după o accidenMi-aş dori să ajugem măcar
tare foarte grea, care a ţinut-o
timp îndelungat departe de ba- la nivelul valoric la care a fost
zin. Sunt convins că a trecut cu odată clubul Crişul la înot şi
bine peste acest moment greu sărituri. Vom face tot ce putem
din carieră şi că va performa pentru a sprijini secţia de înot
în continuare”, a aﬁrmat con- ”, a mai spus directorul clubuducătorul CS Crişul. Referitor lui Crişul.
 Sorin ILISIE
la secţia de înot, Ionel Bungău

De astăzi,

Steaua devine FCSB
Emilian Hulubei, preşedintele Sindicatului Fotbaliştilor din România (AFAN),
a anunţat, miercuri, că vicecampioana
României, FC Steaua Bucureşti, se va numi,
începând de astăzi, Fotbal Club FCSB SA,
iar ﬁnanţatorul George Becali a conﬁrmat
această informaţie.

”Pe ordinea de zi a Comitetului Executiv se
aﬂă punctul cu aprobarea schimbării denumirii
Steaua. Cu siguranță se va aproba, pentru că nu
este niciun fel de problemă, documentația este
trimisă, este corect făcută. Palmaresul va ﬁ
cel din 2003 încoace, pentru că pe certiﬁcatul
de înregistrare a acestei ﬁrme apare 2003”, a
declarat Emilian Hulubei.
Finanţatorul echipei bucureştene a conﬁrmat
că societatea comercială îşi va schimba numele,
pentru a evita orice probleme. “Aşa e, de mâine
(n.r. - astăzi) se va numi FCSB societatea.
Steaua este tot Steaua, oricum, toata lumea
îi va spune asa. Care e problema? Eu vă spun
încă ceva. În maximum un an, se va reveni,
vă promit. Am schimbat ca să nu mai avem
discuţii şi probleme. Ce legătură are palmaresul cu identitatea noastră sportivă? Ce, noi nu
am continuat cu echipa? Ce trebuie să scrie pe
un certiﬁcat, cum să avem doar palmaresul din
2003? Palmaresul nu-l poţi da, nu-l poţi vinde.
Se transmite prin continuitate. Nu poţi lua
sau da bani pe palmares. La Oţelul s-a vândut
continuitatea, activitatea care era acolo, nu palmaresul. Rapid e numai unul, nu 17, câte fac ei
acum. Istoria merge! Palmaresul e la FCSB!”, a
spus George Becali.
În data de 21 decembrie, societatea comercială înﬁinţată de către George Becali a pierdut
dreptul de a mai folosi numele “Steaua”, în
urma unei decizii a Curţii de Apel. Finanţatorul formaţiei bucureştene a apelat şi la ultima
cale de atac înainte ca hotărârea să ﬁe deﬁnitivă, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
FC Steaua Bucureşti a fost acţionat în instanţă în 2011 de Clubul Sportiv al Armatei Steaua
Bucureşti, care a cerut anularea mărcii înregistrate de gruparea din Liga 1. La ﬁnele anului
2016, CSA Steaua a demarat un proiect privind
înﬁinţarea unei echipe de fotbal care să înceapă
din Liga a 5-a şi care să beneﬁcieze de sigla,
numele şi palmaresul Stelei de la înﬁinţare
până în 2002 inclusiv. 

Tenis de masă juvenil

„Spring Pong” şi-a
desemnat câştigătorii
Sala clubului orădean King Pong a găzduit recent un alt turneu de tenis de masă
destinat în exclusivitate copiilor. Denumit
sugestiv după anotimpul în care ne aﬂăm,
„Spring Pong”, ediţia a 8-a a Turneului
Regional Miniamatur a adunat la start un
număr total de 72 de mici practicanţi ai
acestui sport.

Copiii, proveniţi din 10 localităţi, au fost
împărţiţi în 11 categorii diferenţiate de vârstă,
sex şi nivel de joc. Cei mai buni s-au dovedit
a ﬁ: Rakoczi Patrik (Baia Mare) la 6-8 ani,
Cristian Rogojan (Satu Mare) la 9-10 ani începători, Sebi Bence (Dej) la 9-10 ani avansaţi,
Debreczeni Nandor (Junior Marghita) la 11-12
ani începători, Kornya Adam (CSM Salonta) la
11-12 ani avansaţi, Denis Bănăţean (Satu Mare)
la 13-15 ani începători, Ionuţ Strună (Arad) la
13-15 ani avansaţi, la băieţi, respectiv Szabo
Timea (Dumbrăviţa) la 6-8 ani, Dora Moldovan (Dumbrăviţa) la 9-10 ani, Oana Stănuşilă
(Dumbrăviţa) la 11-12 ani şi Adela Strună
(Arad), în competiţia feminină. Primii clasaţi
de la ﬁecare categorie au primit cupe, în timp
ce tuturor celor care au terminat pe podium li
s-au înmânat medalii. Absolut toţi participanţii
au primit diplome de participare, precum şi
mici cadouri.
Următorul turneu Amatur destinat adulţilor se va desfăşura vineri, 7 aprilie, de la ora
18.30, în timp ce copiii se vor întrece o zi mai
târziu, de la ora 10.00. Ambele concursuri vor
avea loc cu ocazia Zilei Internaţionale a tenisului de masă.
 Sorin ILISIE

