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Tricolorii U19 au ratat, în prelungiri, caliﬁcarea la Euro

„Era extrem de greu de vorbit
cu Moruţan după meci”
Selecţionerul Under 19
Adrian Boingiu a dezvăluit
cum s-a ratat în doar câteva
minute caliﬁcarea la turneul
ﬁnal şi ce s-a întâmplat cu
Moruţan, cel care a fost eliminat pentru un gest copilăresc.

Naţionala pregătită de Boingiu a ratat caliﬁcarea la Campionatul European, după ce
a fost învinsă la Ploieşti, cu
2-1, de selecţionata similară a
Ucrainei. „Filmul s-a rupt în
minutul 82 al meciului. Moruţan? În situaţii de genul ăsta
lumea se agaţă de ce e vizbil...
e motivul principal, dar nu trebuie să facem din copilul ăsta
un ţap ispăşitor. A fost presiune, euforie! Noi am tot aşteptat
ﬁnalul meciului, credeam că
suntem caiﬁcaţi şi, conform cu
cele realizate în primele două
meciuri, eram îndreptăţiţi să
credem în caliﬁcare. Dar, după
acel gol şi eliminare, mulţi au
clacat şi nu au mai fost organizaţi”, a spus Boingiu, referindu-se la faptul că Olimpiu
Moruţan a marcat, şi-a dat
jos tricoul pentru a sărbători,
a fost avertizat şi, primind al
doilea galben, a fost eliminat.
El marcase în minutul 76, iar
adversarii au punctat repede,
în minutul 84.

Nimeni nu îl putea
linişti

Selecţionerul a continuat:
„Era extrem de greu de vorbit

Festivalul de
şah „Palazzo
Oradea”

Restaurantul Palazzo a
găzduit recent un turneu de
şah care s-a desfăşurat la patru categorii de vârstă, trei
adresându-se copiilor şi una
seniorilor. Festivalul de şah
„Palazzo Oradea”, organizat
de către Asociaţia „Carţiş for
Sport” şi Electrofor Oradea,
a adunat la start 71 de copii şi
14 seniori din judeţul Bihor.
Competiţia a fost arbitrată
de către maestrul FIDE, Dan
Raţ. Primii trei clasaţi la ﬁecare categorie de vârstă au
fost: la seniori – 1. Alexandru
Stanciu, 2. Marcel Anton, 3.
Dan Carţiş, la juniori mici
(clasa 0 şi clasa I) – 1. Alex
Duminică, 2. Crius Bone, 3.
Andrei Tulbure, la juniori
clasa a II-a şi a III-a – 1. Luca
Diţă, 2. Luca Sîrb şi 3. Casian
Motoc, la juniori mari (calsele IV-VI) – 1. Denis Pop,
2. Eduard Jude, 3. Antoniu
Diţă.
 Sorin ILISIE

Gestul lui Moruţan, începutul sfârşitului
cu Moruţan după meci, ﬁindcă de la stadion, din vestiar,
şi până la întoarcerea în cantonamentul de la Buftea, nu
se putea vorbi cu el, a plâns
continuu şi era într-o depresie
accentuată. Indiferent de cel
care era lângă el, nu se putea
linişti. Jucătorii i-au spus că
nu e vina lui, dar nu avea reacţie, era extrem de marcat de ce
s-a întâmplat.. erau şi ochii pe
ceea ce a apărut în presă imediat şi de acolo s-a înţeles că el
era cel care a creat dezastrul.
Dar el şi-a dorit foarte tare să
ne caliﬁcăm şi numai despre
asta vorbeam şi-mi zicea: «O
să vedeţi că o să ne caliﬁcăm».
Credea foarte mult în caliﬁcare, ăsta a fost motivul pentru

care a uitat... sau bucuria golului l-a făcut să uite complet
de cartonaş. I-am atenţionat că
avem un arbitru care nu se va
da înapoi de la a sancţiona orice fel de gest, de la reproşuri la
lovirea mingii... Repet, bucuria
golului a fost atât de mare încât
a uitat”.

„Şi-au pierdut
luciditatea”

România bătuse în primele
două meciuri pe Serbia, scor
4-0, şi apoi Suedia, scor 2-1,
având nevoie şi de o remiză
cu Ucraina pentru a se caliﬁca
la EURO 2018. Prin eşecul de
aseară de la Ploieşti, obiectivul
a fost ratat, Bondar marcând în

minutul 90+2 şi ducând Ucraina la turneul ﬁnal. Mai mult,
în minutul 90+5, din echipa
României a fost eliminat şi Robert Neciu, tot pentru cumul de
cartonaşe. „Nu se punea problema de ascultat, ci de gestionat. După ﬁecare gol marcat,
am îndemnat: e 0-0, jucăm
calm! La fel am spus şi acum.
Dar nu e că nu m-au ascultat, ci
a fost presiunea. Am marcat şi
nu mai aveam răbdare ca jocul
să se termine...Au reacţioant în
mod diferit, şi-au pierdut luciditatea total. Golurile au venit
pe zona centrală, unde aveam
jucători din punct de vedere
ﬁzic, dar care nu erau funcţionali”, a mai spus tehnicianul. 

Info LPS Bihorul
Sportivii legitimaţi la LPS CSŞ Bihorul
Oradea au fost angrenaţi în patru competiţii
sportive în ultima perioadă. Cele mai multe
rezultate pozitive au fost înregistrate de către
baschetbalişti, care au obţinut trei victorii la
categoria de vârstă U16.

Atletism
În cadrul ﬁnalei Campionatului Naţional de
aruncări lungi pentru juniori III, copii 1, 2 şi 3
desfăşurată la Bucureşti, Daria Sfîrlea, sportiva
pregătită de către profesorul Liviu David, s-a
clasat pe locul al 4-lea la aruncarea suliţei, categoria de vârstă copii 1.
Lupte greco-romane
Finala Campionatului Naţional de juniori II,
desfăşurată la Târgu Mureş, i-a oferit prilejul
clasării pe locul al 5-lea la categoria 80 kg lui
Vlad Aionesei, sportiv antrenat de către profesorul Nelu Pop. Au mai concurat, dar fără a
obţine rezultate deosebite, următorii luptători:
Răzvan Crăciun, Marin Varga, Szalai David şi
Alex Şorian.
Baschet
Cea de-a doua echipă a LPS Bihorul la categoria U16 a câştigat două din cele trei partide
susţinute în cadrul turneului de la Târgu Mureş.
Astfel, orădenii pregătiţi de către profesorul
Alin Cureş s-au impus cu scorul de 85-57 în

faţa lui ACS Lucky Dragond Târgu Mureş şi cu
90-49 cu CNS Cetate Deva, pierzând cu 88-87
duelul cu CSŞ Viitorul Cluj-Napoca.
În cadrul celui de-al treilea turneu de caliﬁcare pentru categoria de vârstă U13 desfăşurat la
Iaşi, orădenii au pierdut toate cele cinci dispute.
Lepesiştii pregătiţi de profesorii Hidi Zoltan şi
Călin Pop au înregistrat următoarele rezultate:
44-63 cu ACS Craiova, 75-79 cu ACS Sto-Mart
Iaşi, 56-72 cu BC Slam Bucureşti, 54-68 cu
CSU Sibiu şi 42-69 cu CS Otopeni.
În cadrul fazei semiﬁnale desfăşurată la Bucureşti, prima echipă a categoriei de vârstă U16
a obţinut o victorie şi o înfrângere. Astfel, băieţii pregătiţi de către Alin Roşu şi Zoran Vranes
au înregistrat rezultatele: 46-74 cu Agronomia
Bucureşti şi 74-55 cu Steaua 2 Bucureşti.
Handbal
Sala de sport a LPS Satu Mare a găzduit recent „Festivalul Piticilor”, un concurs de minihandbal destinat echipelor de băieţi. Cu toate că
s-a jucat fără scor, orădenii au avut o prestaţie
foarte bună. De menţionat că întrecerea a avut
scop caritabil, ﬁecare copil donând produse alimentare. A fost un turneu de pregătire în vederea participării la turneul euroregional de juniori V care se va desfăşura săptămâna viitoare în
localitatea Seini din judeţul Maramureş. Lepesiştii îşi doresc să obţină caliﬁcarea la turneul
semiﬁnal.
 Sorin ILISIE

Minivolei feminin

Echipe bihorene
la turnee semiﬁnale
După ce au făcut parte din Seria I a campionatului de minivolei feminin, organizat
de Federația Română de Volei, cele trei
echipe bihorene, CS Era Sport Oradea, ACS
Super Volei 2017 Oradea și CSȘ „Avram
Iancu” Ștei, vor participa, în perioada 30
martie – 1 aprilie, la faza semiﬁnală pe țară.

Astfel, echipa orădeană ACS Super Volei
2017 Oradea, antrenată de profesorul Marius
Drăgan, va ﬁ organizatoarea fazei semiﬁnale
din Seria a III-a, unde vor mai participa CSV
Craiova, CNS Cetate Deva, CS Ocna Mureș,
CSM Power Volley Baia Mare şi CSȘ Bega
Timișoara. Celelalte două echipe bihorene, CS
Era Sport, profesor-antrenor Ioana Sanislav,
și CSȘ „Avram Iancu” Ștei, profesor-antrenor
Răzvan Fărcanea, se vor deplasa la Sighetu
Marmației, unde vor concura alături de CSȘ
Sighetu Marmației, CSȘ Lugoj, CSȘ Sibiu şi
CSȘ Baia Mare, în Seria a IV-a. Se caliﬁcă la
faza ﬁnală echipele clasate pe primele două
locuri din ﬁecare serie semiﬁnală. Celelalte
două serii semiﬁnale sunt organizate de orașele
Brăila și Mioveni.
 Ionel POPA
ACS Super Volei 2017 Oradea

Janne Andersson,
selecționerul Suediei

„Parcă ne-am întors
cu 30 de ani în urmă”

Janne Andersson (55 de ani) a venit foarte
nervos la conferinţa de presă de după meciul
România - Suedia 1-0. Intrigat, selecţionerul
nordicilor a acuzat delegarea lui Sebastian
Colţescu (40 de ani) ca al patrulea oﬁcial şi a
avut un discurs foarte dur.
Înaintea meciului, Andersson a avut o problemă cu gazonul prost de pe „Ion Oblemenco”, dar a uitat de ea şi un alt detaliu l-a scos
din sărite. Mai exact, selecţionerul adversarilor
de marţi seară a fost dezamăgit de faptul că
Sebastian Colţescu a fost trimis ca al patrulea
oﬁcial şi a reproşat că acesta ar ﬁ încercat,
de pe margine, să ajute naţionala lui Cosmin
Contra. „Al patrulea arbitru era român şi la
ﬁnalul meciului s-a îmbrăţişat cu oﬁcialii lor
după victorie. Timp de 90 de minute a strigat
întruna ‚fault’ împotriva jucătorilor noştri.
Nu credeam că e posibil aşa ceva! Este o lipsă
de respect, parcă ne-am întors cu 30 de ani
în urmă!”, a spus Andersson, la conferinţa de
presă susţinută imediat după meciul pierdut la
Craiova.
Potrivit Digi Sport, furia suedezilor nu s-a
manifestat doar prin vocea antrenorului, ci şi
prin câteva gesturi făcute de fotbalişti. Imediat
după meci, pe tunelul care duce la vestiare,
mai mulţi jucători au mers la Colţescu pentru
a-i reproşa cele scoase în evidenţă şi de Andersson, transmiţându-i centralului că a făcut tot
posibilul pentru a-şi ajuta compatrioţii. 

