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Un turneu ajuns la ediția a 7-a

Lazio Roma – FCSB

Trofeul Siroco-Deﬁleul Crișului
și-a desemnat câștigătorii
În perioada 17-19 februarie 2018 s-a disputat, în sălile de sport din Șuncuiuș și
Vadu Crișului, a VII-a ediție
a Trofeului Siroco-Deﬁleul
Crișului, primul turneu național de tenis de categoria I
din mediul rural din Calendarul Federației Române de
Tenis.
Competiția a fost organizată du Clubul de Șah-Tenis
Speranța Oradea (președinte
Traian Miclea), în colaborare
cu primăriile din Șuncuiuș și
Vadu Crișului, Colegiul Tehnic nr.1 din Vadu Crișului și
Liceul Tehnologic nr. 1 din
Șuncuiuș. Partenerul oﬁcial
al turneului a fost SC Mecord
SA Oradea. Directorul ﬁrmei
orădene, inginerul Florian
Sala, el însuși iubitor și practicant al sportului alb, originar
din Birtin, comuna Vadu Crișului, este, prin acest turneu,
de șapte ani alături de tinerii
tenismeni care bat la porțile
performanței. Partenerului oﬁcial i s-au alăturat în acest an și
sponsorii: SC Stahldach SRL,
Hostel Perla Albastră și Pensiunea Corimen. În cele trei zile
de concurs s-au disputat 54 de
meciuri care i-au încântat pe
cei prezenți prin frumusețea
schimburilor de mingi, dar și
prin nivelul tehnic arătat de
jucătorii veniți din Brașov,
Cluj-Napoca, Găgeni-Prahova, Oradea, Zalău, Baia Mare,
Arad, Șimleu Silvaniei, Salonta, Hunedoara, Deva, Sibiu,
Beiuș, Ploiești, cărora li s-au
adăugat 8 tenismeni din Vadu
Crișului și Șuncuiuș. Și de data
aceasta ospitalitatea gazdelor
a fost la înălțime, iar de la noi
un cuvânt de mulțumire pentru
reprezentanții gazdelor, Bog-

dana Haragoș și Daniel Rus, la
Șuncuiuș, și Mihaela Găvriluț,
la Vadu Crișului. „De trei ani
trec munții pentru a participa
la acest turneu și de dragul oamenilor aceștia. La nici un turneu din țară nu am văzut atâta
căldură ca la oamenii de aici”,
spunea, la ﬁnalul turneului, tatăl unuia dintre jucători.
Sărbătoarea tenisului din
Deﬁleul Crișului Repede a prezentat un interes aparte chiar
și pentru locuitorii din cele
două comune. La categoria 14
ani fete a evoluat și Anamaria
Coroiu, una din cele mai valoroase tenismene din tenisul
bihorean. Fata de 13 ani din
Șuncuiuș, strada Transilvaniei nr. 389, a început tenisul în
sala de sport din Vadu Crișului și a continuat în comuna ei,
în urmă cu trei ani, în cadrul
proiectului „Tenis în comune
și sate”. Anamaria i-a entuziasmat pe cei prezenți, care au
venit să o vadă și să o încurajeze, prin jocul său. A reușit
să le elimine pe primele două
favorite și a câștigat „aurul”,
făcând o mare bucurie părinților, bunicilor, dar și colegilor și
prietenilor din comună!
Iată și podiumul ediției
2018 a Trofeului Siroco-Deﬁleul Crișului:
Categoria 10 ani fete, locurile I-II: Ana Corina Pop
(Tenis Club Baia Mare) - Sheila Andrei (CS Tennis Aces
Brașov) 4-3(2), 2-4, 12-10; locul III - Raluca Băican (CSM
Oradea), locul IV - Alexia Vidican(CSM Oradea);
Categoria 12 ani fete, locurile I-II: Nora Mitrea (CS
Winners TC Cluj-Napoca) Adelina Merce Szabo (CSM
Oradea) 3-6, 6-4, 6-3; locul

Copiii s-au bucurat să joace tenis din nou la Șuncuiuș și
Vadu Crișului
III - Aida Bodea (CS „Voința” 7-5, locul III - Bogdan Szabo
Oradea), locul IV - Maria Cu- (Pro Tenis Șimleu Silvaniei),
locul IV - Ionuț Gal (Sănătatea
lici (CSM Oradea);
Categoria 12 ani băieți, lo- Oradea).
A arbitrat, cu autoritatea-i
curile I-II: Matei Todoran (CS
Harnut Radu TC Cluj-Napoca) cunoscută, timișoreanul Ghe- Alexandru Lupu (CS Tenis orghe Schipor. La ﬁnal, toți
Club Baia Mare) 6-4, 6-4, lo- au primit o diplomă de particul III - Andrei Mărcuș (S&F cipare, iar cei mai buni au fost
Tennis System Club Sportiv de răsplătiți prin diplome, cupe
Tenis Găgeni Prahova), locul și premii în materiale sportiIV - Alexandru Daniel Puiu ve speciﬁce tenisului. Tenismenii Aida Bodea și Juhasz
(Palatul Copiilor Zalău).
Categoria 14 ani fete, locuri- Koppany, două din speranțele
le I-II: Anamaria Coroiu (CSM tenisului din Șuncuiuș și Vadu
Oradea) - Ana Maria Tornean Crișului, au primit câte un pre(ACS Cristal Hunedoara) 6-2, miu special. Nu putem să nu
6-4; locul III - Andra Maria remarcăm și în acest an seara
Silivaș (CS Alpa Deva), locul sportivilor care a avut loc la
IV - Andreea Peczer (CSM Za- pensiunea Corimen, oferită
participanților la turneu, colău);
Categoria 14 ani băieți, pii, părinți și antrenori de către
locurile I-II: Andrei Alexan- primăria din Vadu Crișului.
 Mirceadru (TC Baia Mare) - Mihnea
Teodor DRĂGOI
Ambruș (TC Proﬁ Arad) 6-2,

Mai puține echipe în Liga a II-a

Două formații au dispărut în pauza de iarnă
Prezent la Oradea în vizită oﬁcială, Răzvan Burleanu
declara că prin măsurile luate în cei patru ani de mandat
a încercat să resusciteze fotbalul românesc. Totuși, iată
că, nu neaparat având vreo
vină directă, din fotbalul românesc au mai dispărut două
formații de tradiție. Este vorba despre Olimpia Satu Mare
și ASA Târgu Mureș care nu
vor mai participa în campionatul Ligii a II-a care se reia
la sfârșitul săptămânii.

Luceafărul stă în weekend

Foarte previzibil după cum
stăteau lucrurile pentru mureșeni în ultima perioadă, duelul
dintre Luceafărul Oradea și
ASA Târgu Mureș, programat sâmbătă de la ora 11.00,

la Sînmartin, nu va mai avea
loc. Prin urmare, bihorenii
vor câștiga meciul cu 3-0 la
„masa verde” după ce în tur au
fost învinși cu 3-2. Curtea de
Apel Târgu Mureș a declarat
falimentul acestui club care în
urmă cu doar câțiva ani (2015)
a fost atât de aproape să cucerească titlul de campioană națională. Administratorul ASA
Târgu Mureș a înştiinţat deja
Federaţia Română de Fotbal şi
a solicitat dezaﬁlierea. Acest
episod vine după ce și Olimpia Satu Mare s-a retras din
competiție după ce a fost depunctată în mai multe rânduri
ca urmare a unor litigii avute
cu mai mulți jucători. Așadar,
din cele 20 de formații care
terminau competiția în 2017 au
rămas 18, situație care va face

ca în ﬁecare rundă, cu excepția
uneia, în care ASA și Olimpia
ar ﬁ fost adversare, două echipe să stea și să câștige cu 3-0
la „masa verde”. Situația va
sta în acest fel deoarece ambele formații au terminat turul
de campionat și au disputat și
meciuri din retur. Dacă rezultatele partidelor din retur vor
ﬁ modiﬁcate, adversarelor lor
atribuindu-li-se victorii cu 3-0,
cele din tur vor ﬁ păstrate. În
aceste condiții, în Liga a III-a
vor mai retrograda doar ultimele trei clasate.
Programul etapei a 22-a:
Sâmbătă, 24 februarie, ora
11.00
Foresta Suceava - Dacia
Unirea Brăila
Ştiinţa Miroslava - FC Argeş

Pandurii Târgu Jiu - Metaloglobus Bucureşti
UTA - Academica Clinceni
Luceafărul Oradea - ASA
Târgu Mureş 3-0 (la masa verde)
Olimpia Satu Mare - CS Mioveni 0-3 (la masa verde)
Sâmbătă, 24 februarie, ora
12.00
Sportul Snagov - Ripensia
Timişoara - TelekomSport 1
ASU Poli Timişoara - Chindia Târgovişte - DigiSport 1
Duminică, 25 februarie,
ora 14.00
CS Afumaţi - CS Baloteşti
- TelekomSport 2
Duminică, 25 februarie,
ora 15.00
Dunărea Călăraşi - FC Hermannstadt - DigiSport 1
 Sorin ILISIE

Încearcă să
producă surpriza
Vicecampioana României la fotbal se aﬂă
în față unui nou meci mare. Bucureștenii vor
evolua în această seară, de la ora 20.00, pe
Stadionul Olimpic din Roma, unde vor încerca să elimine Lazio și să se caliﬁce astfel
în optimile Ligii Europa.
Nu multă lume credita echipa roș-albastră
cu șanse la victorie înaintea manșei tur de la
București într-un duel cu un adversar aﬂat în
formă în acest sezon. Cu toate acestea, printr-o
determinare exemplară dar și cu ceva șansă,
echipa pregătită de Nicolae Dică a reușit să obțină prima victorie în fața unei echipe italiene.
Autorul golului a fost atacantul Gnohere, care
spunea că până acum a jucat împotriva unei
astfel de echipe doar pe PlayStation. Misiunea
românilor este aproape imposibilă pe Olimpico, Lazio ﬁind avertizată după deznodământul
meciului tur. Cu siguranță, de această dată,
Simone Inzaghi își va trimite în teren toată
artileria grea, jucători precum Felipe Anderson sau Immobile, golgheterul Italiei, neavând
cum să mai stea pe bancă într-o partidă pe care
gazdele trebuie să o câștige la cel puțin două
goluri diferență. Cu asemenea fotbaliști în teren, bucureștenilor le va ﬁ foarte greu, mai cu
seamă că din angrenajul construit de Dică va
lipsi Mihai Pintilii, un jucător foarte important
la mijlocul terenului. Tot la capitolul absențe
se vor regăsi Denis Alibec, accidentat, Gabriel
Enache și Ionuț Larie, neconvocați.
Lazio vine la acest joc după un succes (2-0)
în campionat cu Verona în care Immobile a
înscris o dublă în doar 5 minute. În schimb,
FCSB a avut derby-ul cu Dinamo în care a
arătat că atunci când apasă piciorul pe accelerație se simte. Patronul George Becali le-a
promis jucătorilor săi o primă de 20.000 de
euro pentru caliﬁcare, obiectiv care va sprijinit,
cel mai probabil, de către 10.000 de români din
tribune. Poarta vicecampioanei va ﬁ apărată,
din câte se pare, de către tânărul Andrei Vlad,
chiar dacă patronul l-a criticat vehement după
meciul cu Dinamo, găsindu-l vinovat pentru
amândouă golurile primite. În schimb, Ștefan Radu, chiar dacă a evoluat în campionat,
se pare că nu va juca în această seară contra
FCSB. Așadar, FCSB are parte de un nou
meci mare în care, cu toate că s-a impus în
tur cu 1-0, pornește, totuși, cu a doua șansă la
califcare în fața unei echipe cum este Lazio
Roma. Dar să nu uităm că în fotbal, minunile
se întâmplă din când în când.
 Sorin ILISIE

Cupa Transilvaniei la judo

Clasări pe podium
pentru sportivii orădeni
Un număr consistent (30) de sportivi
legitimați la LPS CSȘ Liberty Oradea au
participat recent la puternicul concurs de
judo dotat cu Cupa Transilvaniei. La ﬁnalul
acestei întreceri, delegația orădeană s-a
întors acasă cu un total de 14 medalii.

Peste 350 de sportivi de la 34 de cluburi din
țară au luat startul la această competiție care
s-a adresat următoarelor categorii de vârstă:
juniori II (U18), juniori III (U15) și juniori IV
(U13). Delegația orădeană a fost alcătuită din
judoka pregătiți de către profesorii Olimpia
Ianc, Alexandru Goncearenco și Emil Morar.
Strălucirea celor 14 medalii a fost după cum
urmează: 4 de aur, 2 de argint și 8 de bronz.
Performanțele au fost realizate de următorii
sportivi: locul I – Bianca Popa (40 kg) la juniori IV și juniori III, Carina Jurcă (+63 kg) la
juniori III și David Varga (73 kg) la juniori II;
locul al II-lea – Kiss Rebeca (44 kg) la juniori
IV și Raul Costin (55 kg) la juniori III; locul al
III-lea – Richard Bandici, Casian Fort și Alex
Ardelean (+60 kg), toți la juniori IV, Yasmine
Smeu Mare (52 kg), Timea Vlad (57 kg), Gyoker Eduard (46 kg), Raul Bodea (60 kg), Raul
Dobocan (73 kg), toți la juniori III. Cu evoluții
bune, dar fără a prinde podiumul au fost și
Adriana Barani (57 kg) la juniori III și Denis
Scorțe (81 kg) la juniori II, ambii clasându-se
pe locul al V-lea.
 Sorin ILISIE

