6 Sport

Joi, 12 iulie 2018

CSM CSU Oradea se desparte de căpitan

S-a renunţat la Andrei Mandache
Noul regulament de joc din
Liga Naţională de baschet
masculin pentru viitorul sezon competiţional determină
conducerea clubului orădean
să treacă la măsuri. Astfel,
din raţiuni de ordin tactic,
CSM CSU Oradea a renunţat la serviciile căpitanului
Andrei Mandache.

Transferul lui Giordan Watson, precum şi regula care
impune prezenţa unui baschetbalist român U23 în prima jumătate a ﬁecărui meci din Liga
Naţională a determinat staff-ul
tehnic să ia o măsură care nu
va ﬁ pe placul pasionaţilor de
baschet din Oradea. Astfel,
după ce a ajutat la promovarea
echipei în primul eşalon la ﬁnele sezonului 2004-2005 şi
a contribuit la cucerirea celor
două titluri de campioană a României, în sezonul 2015-2016 şi
2017-2018, Andrei Mandache
se vede nevoit să îşi găsească
un alt angajament după ce conducerea clubului a renunţat la
serviciile lui.

„Nu mai eram în planurile lor”

Baschetbalistul de 31 de ani
a fost informat de către Şerban
Sere, preşedintele CSM Oradea, în urmă cu trei săptămâni,
că staff-ul tehnic nu va conta
pe serviciile sale în următorul
sezon. În acest sens, Andrei a
postat un mesaj pe pagina sa
de socializare în care ţine să
le mulţumească tuturor pentru
aceşti ani minunaţi petrecuţi
în tricoul roş-albastru. „Acum
3 săptămâni am avut o întâlnire cu domnul Şerban Sere, care
mi-a comunicat oﬁcial că nu

mai putem continua colaborarea; aş dori să îi mulțumesc în
primul rând pentru că și-a găsit
timpul necesar pentru a-mi comunica faţă în faţă acest lucru,
dar și pentru că mi-a demonstrat încă odată că, pe lângă
faptul că este un președinte
care ţine la jucătorii lui, este
și un OM cu un caracter puternic, care m-a respectat atât
pe mine, cât și munca mea depusă în cadrul echipei. Pentru
că mă simt dator moral măcar
cu o explicaţie faţă de oamenii
minunaţi pe care i-am întâlnit
în acest oraș, faţă de toţi fanii, suporterii... LEII ROŞII,
care m-au impresionat meci de
meci, care au fost întotdeauna
al 6-lea jucător de pe teren și
pentru că m-au ajutat să îmi
găsesc forța necesară pentru
a lupta până la ultima secundă
din meci, voi scrie aici câteva
rânduri care sper să vă răspundă măcar la o parte din curiozități. Îmi doresc să precizez
că dorința mea de a rămâne a
fost extraordinar de mare și că
mi-am exprimat-o în repetate
rânduri, ba chiar gândidu-mă
să îmi închei cariera la Oradea.
Eu consider că mă cunosc destul de bine și știu că sunt un jucător vocal și expresiv, dar de
cealaltă parte, extrem de muncitor. Nu îmi place să mă laud,
prefer să facă alții treaba asta,
dar încep să citesc fel și fel de
discuții și mi-aș dori să se prezinte realitatea, nu bârfele răutăcioase. Fiecare are dreptul
la părerea lui și la propria alegere; prin urmare, din diferite
motive, clubul/conducerea/antrenorul... tot staff-ul mai mult
sau mai puțin au hotărât să renunțe la mine; cert este că în
acest sezon eu nu mă mai înca-

Căpitanul şi-ar ﬁ dorit să-şi încheie cariera la Oradea
dram în planurile lor și nu are cercând să ajuți noile generații,
legătură cu partea ﬁnanciară, să le inspiri pasiunea ta pentru
pentru că Oradea este singura baschet și să le induci puțin din
echipă din ţară pentru care am profesionalismul desăvârșit pe
care îl ai. Pentru că ți-ai lăsat
fost dispus mereu să renunț la
dăruirea și ambiția pe parchet
pretenţii, deoarece am consi- în cei mai frumoși ani ai basderat că sunt acasă! Îmi pare chetului orădean. Pentru că ai
rău că trebuie să mă despart făcut de ﬁecare dată totul pende voi, de oraș, dar vreau și tru echipă, pentru că ai luptat
cred că Dumnezeu are un plan și pentru că ai adus bucurie
mai bun pentru mine și familia atâtor oameni. Pentru că nu
mea. În ultimul rând, doresc ai urmărit niciodată statistica
să îi mulțumesc profesorului personală, ci doar rezultatul
Cristi Achim, pentru că nu de de pe tabelă și pentru că ai fost
puține ori a văzut în mine un un căpitan care și-a ajutat de
căpitan. Am avut multe de în- ﬁecare dată colegii! Îți urăm
vățat alături de voi și vă mulțu- mult succes și te așteptăm de
mesc pentru această frumoasă ﬁecare dată cu brațele deschise
călătorie”, a scris Andrei Man- în orașul pe care l-ai considerat
dache, de acum fostul căpitan acasă! Mulțumim, Lion King”,
al CSM CSU Oradea.
a fost mesajul clubului către
Andrei Mandache.
„Îţi urăm mult succes”
În lumea iubitorilor acestui
Clubul a reacţionat imedi- sport se vorbeşte că Steaua Buat la mesajul postat de fostul cureşti ar putea ﬁ următoarea
căpitan, replicând pe pagina destinaţie a lui Andrei Manoﬁcială a CSM Oradea. „Mul- dache, formaţie pentru care a
țumim, Andrei! Pentru ﬁeca- mai evouat în trecut. De-a lunre seară în care ai închis sala, gul carierei, Andrei a mai jucat
stând în plus după antrena- la CSM Braşov, CS Otopeni,
mente. Fie singur, cu sutele – Gaz Metan Mediaş şi U BT
miile tale de aruncări la coș, ﬁe Cluj-Napoca.
 Sorin ILISIE
cu Meluț, Fome sau Bobe, în-

„Determinarea a fost mai presus de talie”

Belgia, semiﬁnalistă şi în 1986, a ratat din nou şansa de a juca pentru trofeu şi va lupta în ﬁnala mică. ‘’Diavolii
roşii’’ au avut o posesie mai bună şi
au încercat să spargă blocada apărării
franceze, dar au avut puţine şanse, iar
atunci s-a opus Lloris.
“Eu am 1,83 m, faţă de 1,94 m cât
are Marouane Fellaini, dar determinarea, dorinţa de a marca, de a trece în
faţa adversarului au făcut diferenţa şi
mi-au permis să înscriu acest gol şi nu

CSM U va întâlni
campioana Finlandei
CSM CSU Oradea şi-a aﬂat, ieri, adversarul din turul I preliminar al Ligii Campionilor la baschet masculin, precum şi eventualul culoar spre faza grupelor în primul
tur, dar și culoarul campioanei în exercițiu a
României până la faza grupelor.

Umtiti duce Franţa în a treia ﬁnală
Franţa, campioană mondială în
1998, va juca a treia sa ﬁnală mondială graţie golului marcat de fundaşul Samuel Umtiti (51). Autorul
golului din semiﬁnala cu Belgia (10) a precizat că “determinarea, dorinţa de a marca, de a trece în faţa
adversarului au făcut diferenţa şi nu
talia”.

Campioana României şi-a aﬂat
adversara din turul I preliminar

înălţimea a contat. Şi sfaturile antrenorului (Didier Deschamps) au fost foarte importante. Am anticipat bine, dar
şi cornerul a fost executat foarte bine,
ceea ce mi-a facilitat misiunea în faţa
unui jucător foarte important cum este
Marouane Fellaini”, a precizat Umtiti.
“Nu am câştigat ﬁnala Campionatului European şi de aceea îmi doream
mult să ajung în ﬁnala Cupei Mondiale. Sper ca de data asta să aducem
trofeul în Franţa. M-am simţit bine în
acest meci, chiar dacă au fost şi momente mai diﬁcile pe care le-am gestionat împreună. Sunt foarte mulţumit
de echipa noastră, de ce putem să facem”, a adăugat Umtiti.
În ﬁnala de duminică, de la ora
21.00, Franţa va înfrunta câştigătoarea
dintre Croaţia şi Anglia, semiﬁnală
care a avut loc aseară, după închiderea
ediţiei. 

Primul turneu ﬁnal la juniori III

Crişul a avut o
sincopă la Oradea

La Oradea a avut loc zilele trecute primul
turneu ﬁnal din Campionatul Naţional de juniori III la polo cu participarea a opt echipe,
între care două orădene, Crişul şi Progress.
Crişul Oradea a încheiat competiţia cu şase
victorii şi un eşec, aﬂându-se pe locul 2 înaintea turneului decisiv pentru titlu, de la Bucureşti. Echipa antrenată de Ciprian Câmpianu şi
Vekerdy Ladislau a dispus de CSM Cluj (13-2),
Corona Braşov (24-5), Progress (15-11), Dinamo
Bucureşti (16-4), Steaua Bucureşti (14-8), CSŞ
1 Bucureşti (21-7) şi a pierdut (4-8) cu Triumf
Bucureşti. Progress, a obţinut patru victorii, cu
CSȘ nr. 1 București, Dinamo, CSM Cluj-Napoca și Corona Brașov şi a pierdut cu cu Steaua,
Crișul și Triumf. Din echipa Crișul au făcut parte Laboncz Gergo, Szilagy Erik, Baki Roland,
Belenyesi David, Matei Sever, Orsos Richard,
Lukacs Dominik, Mureşan Andrei, Nagy Peter,
Judea Mihai, Drăghici Luca, Faragău Antonio,
Forai Karoly.
 H. BUZ

Cap de serie la tragerea la sorţi, campioana
României se va confrunta cu Karhu Basket,
campioana Finlandei. Meciul tur va avea loc în
20 septembrie, în deplasare, iar returul pe 22
septembrie, la Arena Antonio Alexe.
Karhu Basket a câştigat în premieră titlul
naţional după trei semiﬁnale de campionat
și două de cupă. Echipa antrenată de Jussi
Laakso dispută jocurile de pe teren propriu
într-o localitate, Kauhajoki, cu o populație de
doar 13.500 locuitori. Finlandezii joacă într-o
sală cu o capacitate de 2.000 locuri. Orăşelul
Kauhajoki se aﬂă la distanță de 358 kilometri
de Helsinki, capitala Finlandei, și la 2.144
kilometri de Oradea!

Culoarul spre grupe

Dacă va accede în turul II preliminar, CSM
CSU Oradea se va duela într-o altă dublă
manșă, pe 25 şi 28 octombrie, cu învingătoarea
dintre BC Siauliai (Lituania) și Levski Lukoil
(Bulgaria).
BC Siauliai a încheiat pe locul 5 ultima ediție
de campionat din Lituania. Are nouă locuri 3 și
șase clasări pe locul 4 în campionatul Lituaniei. A câștigat Liga Baltică de trei ori, în 2014,
2015 și 2016.
Levski Lukoil Soﬁa s-a înﬁinţat anul trecut
prin asocierea dintre Levski și Lukoil Academic, cele mai titrate echipe din istoria baschetului bulgar. A câștigat titlul de campioană a
Bulgariei, avându-l în componență pe Nemanja
Milosevic, fostul jucător al CSM CSU Oradea.
În eventualitatea în care va ajunge în al 3-lea
tur preliminar echipa orădeană ar întâlni, în 1
şi 4 octombrie, pe JSF Nanterre 92 (FRA).
JSF Nanterre 92 a terminat pe locul 7 ultima
ediție de campionat în LNB Pro A. A fost
învinsă în primul tur al playoff-ului cu 2-0 la
general de SIG Strasbourg. Are în palmares
EuroChallenge în 2015 și FIBA Europe Cup în
2017. De asemenea, are o participare în Euroliga masculină, două în EuroCup, iar în ultimul
sezon a jucat în Basketball Champions League,
unde a pătruns în playoff. Pe plan intern are
un titlu național, două cupe naționale, două
supercupe și o cupă a ligii.
Dacă ar trece de gruparea franceză, CSM
CSU Oradea ar ﬁ într-o grupă cu Umana Reyer
Venezia (ITA), Iberostar Tenerife (ESP), Hapoel Holon (ISR), PAOK Salonic (GRE), Opava
(CZE), Bonn (GER) și o altă echipă venită din
preliminariile Ligii Campionilor. CSM CSU a
mai jucat în Liga Campionilor în urmă cu doi
ani, ajungând până în faza grupelor.
Clubul orădean şi-a manifestat intenţia de a
juca în FIBA Europe Cup în cazul în care ar ﬁ
eliminat din Liga Campionilor.
 Horia BUZ

