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Performanţă de excepţie pentru CSU Oradea

Voleibalistele au promovat
în prima divizie!
Echipa de volei feminin
pregătită de Mariana Szabo
Alexi a reuşit să spargă
pronosticurile, reuşind să
ocupe unul dintre cele două
locuri promovabile în prima
divizie la capătul turneului
care s-a desfăşurat la Galaţi.
Astfel, după două succese şi o
înfrângere, CSU Oradea şi-a
asigurat dreptul de a juca pe
prima scenă a voleiului feminin românesc.

Nu multă lume credita echipa de volei feminin cu şanse de
promovare înaintea turneului
găzduit de CSU Galaţi. Inclusiv staff-ul tehnic nu era foarte
optimist în această privinţă.
Cu toate acestea, după cum
declara la plecare antrenoarea
Mariana Szabo Alexi, faptul
că elevele sale vor juca fără
niciun fel de presiune, neavând
un obiectiv în această fază a
competiţiei, ar putea face diferenţa şi chiar a făcut-o. La
turneul disputat la Galaţi, CSU
din localitate şi FC Argeş erau
principalele favorite, în timp
ce Rapid Bucureşti şi CSU
Oradea porneau cu şansa a
doua. Gazdele şi-au conﬁrmat
statutul, în timp ce orădencele

au reuşit să producă surpriza.
Aceasta s-a născut încă de la
primul joc pe care CSU l-a câştigat cu 3-0 (26-24, 25-22, 2624) în faţa lui FC Argeş, formaţie care câştigase clar Seria
Vest a Diviziei A2, campionat
din care şi orădencele făcuseră parte. A urmat înfrângerea
1-3 (25-14, 20-25,16-25,1425) scontată în faţa gazdelor de
la CSU Galaţi şi apoi meciul
de „care pe care” cu Rapid Bucureşti. A fost un joc de mare
luptă încheiat după 5 seturi.
Bihorencele s-au impus cu 3-2
(20-25, 23-25, 28-26, 25-19, 1511). După cum o arată şi scorul, meciul s-a desfăşurat după
un scenariu interzis cardiacilor. Bucureştencele au început
excelent, câştigând primele
două seturi. Setul al treilea,
cel care le putea aduce promovarea, a avut nevoie de prelungiri. Acestea au fost câştigate
28-26 de către orădence. Setul patru a fost adjudecat clar
de către CSU, în timp ce setul
decisiv s-a încheiat la 4 puncte
în favioarea fetelor pregătite de
Mariana Szabo Alexi. Cealaltă
formaţie promovată este CSU
Galaţi, care a obţinut trei succese din tot atâtea posibile.

 Orădencele au încheiat fantastic un sezon foarte bun
A1 şi cele două serii din DiviCe se va întâmpla
zia A2 este uriaşă.
în viitorul sezon?
CSU Oradea: Iuliana Fîcă
(căpitan), Maria Radu Fîcă,
Aşadar, rezultat de excepţie Anca Pașca, Roxana Haidu,
pentru o formaţie cu resurse Daiana Adamcsik, Giulia Blaj,
ﬁnanciare limitate care, la fel Andreea Maxim, Andreea Măca echipa de handbal mascu- ran, Alexandra Breban, Mădălin, trebuie să caute bugetul lina Pura, Flavia Chiș, Antonia
necesar pentru a activa în pri- Rizea, Alexandra Bikfalvi, Bimul eşalon, unde ar urma să anca Suciu, Atena Petrescu şi
dea piept cu o formaţie precum Anamaria Pintea. Antrenoare:
Volei Alba Blaj, ﬁnalista Ligii Mariana Szabo Alexi. ManaCampionilor din acest an. Di- ger: Paul Szabo Alexi.
ferenţa valorică dintre Divizia
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Voleibalistele șteience, între primele opt

Au reprezentat Bihorul la faza națională
Tinerele voleibaliste de la
Școala Gimnazială „Miron
Pompiliu” Ștei au reprezentat județul nostru la faza
națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, participând, în perioada 24-27
mai, la turneul ﬁnal disputat
la Izvorani-Ilfov COSR.
Caliﬁcarea la ultima fază a
competiției a fost posibilă datorită unui parcurs fără greșeală prin victoriile obținute, în
cadrul etapei județene, în fața
echipelor din Oradea, Salonta,
Borș și Remetea, iar la faza regională, în fața campioanelor
județelor Bistrița-Năsăud, Sălaj și Maramureș. Într-o companie selectă de opt echipe,
Alba, Arad, Argeș, Botoșani,
Brăila, Dolj și campioana Capitalei, București, bihorencele
au jucat, după tragerea la sorți,
în grupa I. Astfel, în organizarea IȘJ Neamț, care nu a avut
echipă caliﬁcată, au întâlnit
campioanele județului Alba
și București în fața cărora au
pierdut cu 1-2, iar în compania
celei din Dolj cu 0-2. În meciul
pentru locurile 7-8, șteiencele
au învins, scor 2-1, campioa-

na județului Botoșani. Câștigătoarea turneului ﬁnal a fost
campioana județului limitrof,
Arad. Totuși, prezența bihorencelor la acest turneu ﬁnal
nu a fost remarcată doar prin
locul șapte obținut, ci și prin
evoluția excelentă a jucătoarei Larisa Cuc, care a primit
„Diploma pentru jucătoare de
perspectivă”, încununând buna
ei evoluție, după ce la turneul
regional, de la Baia Mare, a
fost desemnată cea mai completă jucătoare a turneului.
Toate echipele participante au
fost cadorisite la ﬁnalul competiției, de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, cu un
echipament complet, trening,
adidași, tricouri, mingi și diplome. Pe tot parcursul pregătirilor, dar și a turneelor,
voleibalistele și antrenoarea
lor, prof. Raluca Jude, au primit un sprijin substanțial din
partea ing. Iulian Balaj și ec.
Marius Cioară, primarul, respectiv viceprimarul orașului
Ștei, mari iubitori și susținători ai fenomenului sportiv în
urbea de sub Apuseni, precum
și din partea conducerii Școlii
Gimnaziale „Miron Pompi-

Cupa Felix la şah

Un copil indian a
câştigat a 30-a ediţie
Hotelul Crişana din Băile Felix a găzduit cea de-a 30-a ediţie a Cupei Felix la şah.
Întrecerea, una internaţională, a fost readusă la viaţă după patru ani de pauză graţie
Asociaţiei „Carţiş for Sport” conduse de către
Dan Carţiş. Câştigătorul surpriză al ediţiei
din acest an a fost Raunak Sadhwani, un copil
indian în vârstă de 12 ani.
Alături de Dan Carţiş, în organizarea competiţiei au mai fost implicate Asociaţia Judeţeană
de Şah Bihor, DJST Bihor şi Universitatea Agora
Oradea. La startul întrecerii s-au prezentat 103
competitori din ţări precum România, Republica Moldova, Ungaria, Franța, India, Serbia,
Ucraina și Austria. Nivelul competiţiei a fost
foarte ridicat, în acest sens ﬁind suﬁcient să
menţionăm participarea a patru mari maeştri,
opt maeştri internaţionali şi patru maeştri FIDE.
Faptul că ediţia din 2018 a Cupei Felix a fost
câştigată de un copil de 12 ani reprezintă cea
mai mare surpriză înregistrată în istoria întrecerii. „Raunak Sadhwani este un talent extraordinar al șahului mondial. El a venit la Oradea
din Palma de Mallorca, unde a câștigat un alt
concurs internațional. Cupa Felix 2018 a fost
cel mai puternic turneu pe care l-am organizat
vreodată”, a declarat Dan Raț, maestru FIDE şi
arbitrul turneului.
Primii 8 jucători din clasamentul general
au fost premiaţi: 1. Raunak Sadhwani (India),
maestru FIDE; 2. Ruslan Soltanici (Republica Moldova), neclasiﬁcat; 3. Andriy Vachylya
(Ucraina), maestru FIDE; 4. Artem Omelja
(Ucraina), maestru internaținal; 5. Vladimir
Okhotnik (Franța), mare maestru; 6. Valeriy
Grinev (Ucraina), maestru internațional; 7. Dragoș Ceres (Republica Moldova ), neclasiﬁcat;
8. Vladislav Nevednichy (România, Politehnica
Iași), mare maestru. Cel mai bun jucător bihorean a fost Csilcser Laszlo, acesta clasându-se pe
locul al 28-lea. Cel mai bun junior până în 16 ani
a fost ucraineanul Rehetar Alexander (locul al
18-lea), în timp ce primul junior sub 12 ani a fost
timişoreanul Anghel Iulian (locul 25).
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Programul Turului
Ciclist al Bihorului

Astăzi, 31 mai
Ora 20.00 - Prezentarea echipelor – Piaţa Unirii

Vineri, 1 iunie
Ora 12.00 - Startul primei etape – Piaţa Unirii
Ora 16.00 - Curs de educaţie velo pentru copii –
Piaţa Unirii
Ora 16.20 - Finish etapa I – Piaţa Unirii (ora
estimată)
Ora 17.00 - Ceremonia de premiere – Piaţa Unirii
(ora estimată)

liu” Ștei, compusă din prof.
Simona Pantea și prof. Liana
Moruț, directoare, respectiv
directoare adjunctă. De altfel,
Iulian Balaj a fost prezent la
acest turneu ﬁnal, încurajând,
dar și sprijinind echipa cu cele
necesare, pentru ca tinerele
voleibaliste să aibă asigurate
toate condițiile. Prof. Raluca
Jude a avut la dispoziție un
lot compus din: Vanesa Guler,
Antonia Morar, Patricia Simedre (toate din clasa a VII-a A),
Larisa Cuc, Cristina Chinde
(VII-C), Denisa Ciura (VI-B),
Denisa Chirodea, Mălina Creț,

Oana Tomșe, Diana Micula
(VI-D). Caliﬁcarea la ultima
fază a competiției reprezintă,
indiscutabil, o mare performanță, iar dacă adăugăm faptul că echipa șteiană a fost una
din cele mai tinere concurente,
datorită faptului că în lot nu s-a
regăsit nicio elevă din clasa a
opta, putem aﬁrma, fără teama
de a greși, că voleiul bihorean
la acest nivel a fost bine reprezentat, iar viitorul sună bine la
această disciplină sportivă cu
mare tradiție la poalele Munților Apuseni.
 Ionel POPA

Sâmbătă, 2 iunie
Ora 9.30 – Startul etapei 2A – Piaţa Unirii
Ora 12.00 – Finish etapa 2A – Stâna de Vale (ora
estimată)
Ora 17.00 – Concurs Spinning – Piaţa Unirii
Ora 17.40 – Ceremonia de premiere etapa 2A –
Piaţa Unirii
Ora 18.00 – Start etapa 2B Contratimp – Piaţa
Unirii
Ora 19.00 – Concurs Spinning – Piaţa Unirii
Ora 20.40 – Ceremonia de premiere etapa 2B –
Piaţa Unirii (ora estimată)
Duminică, 3 iunie
Ora 10.00 – Start amatori etapa Road Grand Tour
– Piaţa Unirii
Ora 15.00 – Startul etapei a 3-a – Parcul Traian
(Consiliul Judeţean Bihor)
Ora 12.30 – Înscrieri concurs copii – Piaţa Unirii
Ora 15.30 – Concurs copii „Carcover Racing
Kids” – Piaţa Unirii
Ora 19.00 – Finish etapa a 3-a – Piaţa Unirii (ora
estimată)
Ora 19.30 – Ceremonia de premiere – Piaţa Unirii
(ora estimată) 

