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Prima şedinţă din 2018,

Primele noutăţi în fotbalul
bihorean
Prima şedinţă din 2018 a
Comitetului Executiv al AJF
Bihor a avut pe ordinea de zi
puncte foarte importante. Au
fost adoptate hotărâri legate
de Adunarea Generală, şeﬁa
Comisiei Judeţene de Arbitri (CJA) Bihor, organizarea
campionatelor şi de ordin ﬁnanciar.

Adunare Generală în 15
februarie

Adunarea Generală a AJF
Bihor va avea loc pe 15 februarie, ora 14.30, la Casa
de Cultură a Sindicatelor. La
Adunarea Generală, cluburile
vor ﬁ reprezentate de o singură
persoană, preferabil preşedinte
sau vicepreşedinte cu delegaţie.

Vine toată conducerea
FRF!

În premieră pentru o astfel
de şedinţă a forului fotbalistic
judeţean va ﬁ prezent şi preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.
Alături de acesta vor mai veni
atunci la Oradea secretarii generali Radu Vişan şi Gabriel
Bodescu, precum şi Gheorghiţă Geolgău – manager al departamentului de scouting al FRF.
„Am dorit să nu privăm membri aﬁliaţi de vizita de lucru pe
care preşedintele FRF Răzvan
Burleanu o va face la Oradea
în 15 februarie. Astfel, Comitetul Executiv din 11 ianuarie a
aprobat ca Adunarea Generală
să aibă loc în 15 februarie. Este
primul președinte de FRF care
va ﬁ prezent la Adunarea Generală a AJF Bihor”, a declarat
Radu Bitea, într-o conferinţă
de presă organizată ieri.
În ziua în care va ajunge la
Oradea, staﬀ-ul federal se va

întâlni cu conducerea Primăriei Oradea, Consiliului Judeţean, dar şi cu membri aﬁliaţi
la FRF: AJF Bihor, Luceafărul
Oradea, LPS Bihorul, Dinamo
Oradea (futsal) şi Sporting Lugaş (fotbal feminin).

Se va alege un
vicepreşedinte

La Adunarea Generală va ﬁ
aleasă o persoană pentru postul de vicepreşedinte, vacantat
de Mircea Fodor. Dosarele se
vor depune până în 1 februarie, iar candidaţii trebuie să
aibă funcţie de conducere la o
echipă aﬁliată, să nu aibă cazier şi să ﬁe propus de un club.
Dosarele vor ﬁ analizate în 5
februarie de comisia de validare formată din Dorin Demian,
George Morgovan şi Gheorghe
Rusu.

Trei jucători sub 21 ani
în Liga a IV-a!

Din ediţia 2018-2019 va
creşte numărul jucătorilor tineri la echipele de Liga a IV-a.
Dacă în acest campionat este
obligatoriu un jucător „Under
21” pe toată durata jocului, din
vară echipele trebuiă să aibă
doi jucători U21 şi unul U19.
Decizia a fost luată în unanimitate de membrii Comitetului
Executiv al AJF la propunerea
majorităţii echipelor din eşalonul patru.

Radu Bitea a susţinut ieri o conferinţă de presă
după ce Radu Bitea a devenit
președinte al AJF Bihor. „Predarea de ştafetă s-a produs cu
mult fair-play. Iată că se poate
şi fără scandal.
Domnul Ioan Pirtea va rămâne în echipa noastră, într-o
comisie la CJA. Îi mulţumim
pentru că a venit într-un moment greu, iar domnului Gallovits îi dorim mult succes”, a
comentat Radu Bitea. Fost
arbitru de liga a II-a, Ştefan
Gallovits (57 de ani) este şi
oﬁţer de dezvoltare judeţean al
CCA, ocupându-se de instruirea şi promovarea tinerelor
talente. Florin Marcu, Alexandru Nagy, Alexandru Herman,
Cristian Nagy, Cristian Bologan se numără printre colaboratorii noului preşedinte.

Echipele de juniori,
Ştefan Gallovits, noul
şef al arbitrilor bihoreni scutite de baremul de
Tot în şedinţa Comitetului
arbitraj şi observare
Executiv a avut loc validarea
lui Ștefan Gallovits în funcţia
de preşedinte al CJA Bihor.
Gallovits îl înlocuiește pe Ioan
Pirtea, numit la CJA Bihor

Veste bună pentru echipele
care activează în campionatele juniorilor C, D şi E. În meciurile din retur acestea vor ﬁ

degrevate de plata baremelor
de arbitraj şi observare, după
ce AJF Bihor a semnat un contract de sponsorizare în acest
sens!
Cheltuielile de arbitraj şi observare pentru retur în cele trei
campionate se ridică la aproximativ 10.000 de euro. „Astfel,
echipele de juniori vor avea
doar grija deplasărilor. Sper şi
cred că până la urmă vom rezolva această problemă şi pentru echipele de seniori.
Chestiunea a fost repusă pe
tapet şi la nivel verbal solicitarea noastră a fost acceptată, chiar dacă nu întocmai în
termenii ﬁnanciari propuşi de
noi”, a mai aﬁrmat Radu Bitea,
care a depus un proiect de ﬁnanţare pentru baremele de arbitraj şi observare la Consiliul
Judeţean Bihor.
În ultima perioadă, AJF Bihor a primit trei solicitări de
aﬁliere pentru structuri sportive din Sălard, Copăcel şi Oradea (Dinamic), după ce în vara
anului trecut au apărut şase
cluburi noi.
 Horia BUZ

Politehnica Iaşi - CSM CSU Oradea

Partidă uşoară
pentru orădeni

Meci relativ uşor pentru CSM CSU
Oradea în etapa a 14-a a Ligii Naţionale de
baschet masculin. Echipa orădeană joacă
astăzi, de la ora 18.00, împotriva ultimei
clasate, Politehnica Iași, în Sala Sporturilor
Dunărea din Galați. Partida nu va ﬁ televizată.
Ieşenii joacă la Galaţi din cauza faptului că
sala proprie nu a fost omologată. Din acest
motiv şi-au amânat mai multe meciuri sau au
disputat nouă partide în deplasare în tur! Ultimul meci oﬁcial l-au disputat pe 20 decembrie,
la Sibiu. Cu doar o victorie şi zece eşecuri
la activ, Politehnica a căutat să-şi întărească
lotul în ultima perioadă, aducându-i pe Jaleel
Roberts, Jalen Jackson, Rerrell Lipkins II şi
Vladislav Solopa.
Chiar şi aşa, echipa orădeană nu ar trebui
să aibă probleme în a obţine a noua victorie
stagională. În tur, CSM CSU Oradea s-a impus
cu scorul de 101-67. „Nu avem voie să ne întoarcem altfel decât victorioși de la Galați. Știu
că se va spune despre acest meci că este ușor.
Nu este deloc așa, deoarece echipa din Iași
dispune de câțiva jucători foarte interesanți.
Eu am văzut această echipă și chiar dacă are
o singură victorie, vorbim despre un adversar
incomod. Însă, așa cum am spus, noi nu avem
altă variantă decât victoria în acest meci”, a
comentat antrenorul Cristian Achim, care îi va
oferi posibilitatea debutului lituanianului Vaidas Kariniauskas, ultimul sosit la CSM CSU.
 H. BUZ

Handbalistele
caută revanşa

CSU Oradea începe returul Diviziei A,
Seria B la handbal feminin pe teren propriu.
Astăzi, de la ora 11.00, orădencele vor întâlni
Corona Braşov în sala de sport a Universităţii.
Un prim hop diﬁcil, dacă luăm în calcul că
braşovencele ocupă locul 3, cu nouă victorii,
un egal şi trei înfrângeri, dar nu imposibil de
trecut. CSU Oradea se aﬂă pe poziţia a 5-a, după
şapte succese, două remize şi patru înfrângeri.
Orădencele pregătite de Doina şi Cristian Ardelean au şi o revanşă de luat, după ce în tur au
pierdut cu 18-35, diferenţă determinată de faptul
că atunci CSU abia reuşise să-şi încropească o
echipă. Intrarea la meci este liberă.  H.B.

TV-SPORT
ASTĂZI
DIGI SPORT 1
14.00 Fotbal din Spania: Girona - Las
Palmas
17.15 Fotbal din Spania: Real Madrid Villarreal
19.15 Handbal masculin: România Ucraina
21.45 Fotbal din Spania: Deportivo La
Coruna - Valencia
DIGI SPORT 2
07.00 Tenis de câmp: turneul WTA de la
Hobart
08.00 Tenis de câmp: turneul WTA de la
Sidney
19.30 Fotbal din Spania: Eibar - Atletico
Madrid
21.45 Handbal masculin: Italia - Insulele
Feroe
DIGI SPORT 3
19.30 Polo: Steaua - Spandau
21.00 Fotbal din Franţa: Monptellier - AS

Monaco
DIGI SPORT 4
15.45 Volei masculin.: Tricolorul Ploieşti
- Arcada Galaţi
18.00 Fotbal din Franţa: Rennes - Marseille
20.00 Baschet masculin din Liga Naţională: CSU Sibiu - BC Timişoara
21.45 Rugby: Ospreys - Saracens
EUROSPORT 1
12.00 Schi alpin
17.00 Fotbal din Anglia: Chelsea - Leicester
19.30 Fotbal din Anglia: Tottenham Everton
EUROSPORT 2
13.30 Schi fond
TVR 2
16.00 Handbal feminin: Rapid Bucureşti
- CSM Bistriţa
TVR HD
13.00 Rugby: Batumi - Timişoara
18.00 CE de handbal masculin: Germania

- Muntenegru
21.00 CE de handbal masculin: Germania
- Ungaria
23.10 CE de handbal masculin: Macedonia - Slovenia

DUMINICĂ, 7 IANUARIE
DIGI SPORT 1
13.00 Fotbal din Spania: Levante - Celta
Vigo
17.15 Fotbal din Spania: Alaves - FC Sevilla
21.45 Fotbal din Spania: Real Sociedad FC Barcelona
DIGI SPORT 2
16.00 Fotbal din Spania: Saint Etienne Toulouse
18.00 Fotbal din Franţa: Lyon - Angers
20.00 Handbal feminin din Liga Naţională: Măgura Cisnădie - HCM Râmnicu
Vâlcea
22.00 Fotbal din Franţa: Nantes - PSG

DIGI SPORT 3
18.30 Hochei: Corona Braşov - Ferencvaros
21.45 Rugby: Bath Rugby - Scarlets
DIGI SPORT 4
20.00 Baschet masculin din Liga Naţională: BCMU Piteşti - CS Phoenix Galaţi
EUROSPORT 1
11.00 Schi alpin
EUROSPORT 2
12.00 Schi alpin
TVR 1
16.30 Handbal feminin: HCM Slobozia U Cluj
TVR HD
13.30 Baschet din Spania: Murcia - Gran
Canaria
19.00 CE de handbal masculin: Serbia Suedia
21.00 CE de handbal masculin: Islanda Croaţia
23.20 Fotbal din Portugalia: Braga - Benﬁca. 

