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Liga Naţională de baschet masculin

Principalele mutări pe piaţa
transferurilor
În Liga Naţională de baschet masculin s-a produs o
serie de modiﬁcări importante atât prin prisma organizării competiţiei, cât şi prin cea
a componenţei echipelor pentru viitorul sezon. Cum Oradea a devenit pentru a doua
oară campioană naţională,
conducerea clubului s-a mişcat bine pe piaţa transferurilor având drept obiectiv apărarea titlului cucerit. O altă
formaţie care a făcut mutări
interesante este bogata U BT
Cluj, care a „repatriat” o serie de jucători care i-au adus
titlul din 2017.
Site-ul de specialitate totalbaschet.ro a făcut o analiză
a mutărilor pe care formaţiile
din Liga Naţională le-au făcut
în pauza competiţională, iar
privind acest aspect se poate spune că cel mai bine s-au
mişcat U BT Cluj şi CSM CSU
Oradea.
Cu bugetul cel mai important din campionatul intern,dar
eşuând lamentabil în semiﬁnale în faţa echipei Steaua Bucureşti, U BT Cluj a decis să
readucă baschetbaliştii cei mai
importanţi care au cucerit titlul
în 2017. Aşadar, iată mutările echipei de pe Someş: Vlad
Moldoveanu, Kyndall Dykes
şi Stanimir Marinov, fundaş
din naţionala Bulgariei, sunt
noutăţile, iar Miha Lapornik şi
Giordan Watson sunt plecările
anunţate până la acest moment.
Campioana CSM CSU Oradea n-a reuşit să ﬁnalizeze
negocierile cu Martin Zeno,
dar s-a reorientat spre Sean
Barnette, MVP-ul sezonului

2015-2016. Noul coordonator de joc al bihorenilor va ﬁ
Giordan Watson, renunţânduse în acelaşi timp la serviciile
lui Andrei Mandache şi Goran
Gajovic. Totodată, roş-albaştrii au prelungit înţelegerile
avute cu Sean Denison, Kris
Richard, Vaidas Kariniauskas,
Arturas Valeika, Muha Pasalic, Bogdan Nicolescu şi Mihai
Gavrilă.
Vicecampioana Steaua Bucureşti a anunţat despărţirea
de Luka Lapornik, plecat la
KRKA Nove Mesto, în Slovenia, şi prelungirea înţelegerilor
cu Marius Runkauskas şi Dragan Zekovic.
Noutăţile celor de la CSU
Sibiu sunt Lucas Tohătan,
transferat de la SCM Timişoara, şi Kevin Hardy revenit din
NBA G League. Sub contract
cu formaţia antrenată de Dan
Fleşeriu şi Cătălin Vulc se
aﬂă Monyea Pratt, Mirel Dragoste, Radu Paliciuc, Wilhelm
Brosser şi Chris Cooper.
La SCM Timişoara s-au
produs modiﬁcări importante.
Antrenorul Tudor Costescu
s-a despărţit de bănăţeni, locul
acestui urmând a ﬁ luat de către Miodrag Perisic. Timişorenii s-au mai despărţit de Lucas
Tohătan şi Mladen Jeremic, în
timp ce pe Bega va continua
Octavian Popa Calotă. Alte
noutăţi sunt americanii Brandon Randolph, sosit de la Utah
Valley, şi Sherwood Brown,
venit din Arabia Saudită de
la Al Ittihad. Totodată, SCM
Timişoara se aﬂă în negocieri
cu Dragoş Diculescu, internaţional de tineret român, care în
sezonul trecut a jucat pentru
Steaua.

Barnette şi Moldoveanu se vor duela din nou în Liga Naţională
BCM U Piteşti se restructurează. Argeşenii l-au numit în
funcţia de antrenor pe Florin
Nini, în timp ce Mladen Jeremic este prima noutate din lotul de jucători. Totodată, Radu
Paliciuc este foarte aproape de
a semna o înţelegere cu alb-violeţii. În acelaşi timp Andryi
Agafonov s-a despărţit de piteşteni, transferându-se în Ungaria.
Oltenii de la SCM U Craiova
au în acest moment o singură
noutate, Aaron Walton Moss,
venit de la KB Bashkimi.
Gălăţenii de la Phoenix n-au
anunţat încă nici o mutare pe
piaţa transferurilor.

Tragerea la sorţi, pe 14
august

Având în vedere problemele ﬁnanciare care au dus
la perturbarea competiţiei în
sezonul trecut (retragerea din
campionat a lui BC Mureş),
Federaţia Română de Baschet
a hotărât să impună anumite
criterii pentru a putea participa în competiţie. Cum acestea

nu au putut ﬁ îndeplinite decât
de 9 echipe până la Consiliul
Director care a avut loc pe 24
iulie, tragerea la sorţi pentru
viitorul sezon competiţional,
care va avea trei grupe valorice, a fost amânată pentru 14
august. Restul echipelor care
îşi doresc să participe în competiţia organizată de FRB au
obligaţia ca până la data de 10
august să îndeplinească toate
cerinţele impuse de către forul
de la Bucureşti. Totodată federaţia nu va mai face nicio concesie, în urna pentru stabilirea
programului viitoarei ediţii de
campionat urmând a intra doar
acele echipe care vor putea
face dovada că îndeplinesc criteriile solicitate.
Într-o altă ordine de idei,
formaţia orădeană se va reuni
pe 10 august, urmând ca până
pe 20 septembrie, data primului joc oﬁcial în preliminariile
Ligii Campionilor, să dispute
cel puţin 6 meciuri de veriﬁcare după perioada de acumulări
ﬁzice.
 Sorin ILISIE

Cupa Bihorul 2018 Salonta la box

Mai mulţi localnici printre performeri
Într-o organizare desăvârşită, cea de-a treia ediţie a
Cupei „Bihorul 2018 Salonta” la box a adunat recent
la start, pe ringul amplasat
în incinta Ştrandului Municipal din localitate, 61 de
pugilişti care au susţinut 21
de meciuri. Competiţia a fost
organizată de către CS Basti
Box Salonta având girul Federaţiei Române de Box.
La eveniment au participat
echipe din mai multe oraşe ale
ţării, dar şi din Ungaria: Academia Madarfeszek Budapesta, Eger, Bekescsaba, Gyula,
Universitatea Cluj, CSŞ 2 Baia

Mare, Olimpia Căuaş (judeţul
Satu Mare), CSM Timişoara, CS Holod, Crişul Oradea,
CSM Salonta şi, evident, Basti
Box Salonta. Spectacolul pugilistic a avut și invitați de onoare cum au fost Laura Galea,
viceprimarul comunei Holod,
şi Szabo Lazslodin localitatea
maghiară Mezogyan.
Performerii competiţiei au
fost: Gero Bence 60 kg (MF
Budapesta), Suciu Adrian 64
kg( U Cluj), Kis Krisztian +
91 kg (Bekescsaba), Dragoș
Alexandru 27 kg ( BB Salonta), Gogan Ciprian 28 kg (BB
Salonta), Groza Emanuel 41.5
kg (CSŞ 2 Baia Mare), Busu-

ioc Alexandru 48 kg (U Cluj),
Pater Robert 48 kg (CSM
Timișoara), Cioară Bogdan 56
kg (BB Salonta), Cantor Alexandru 59 kg (BB Salonta),
Lingurar Beniamin 52 kg (CS
Holod), David Octavian + 80
kg (CS Holod), Ilonca Cassandra 48 kg (BB Salonta), Marina Gogan 33 kg (BB Salonta),
Lara Nagy 54 kg (BB Salonta),
Tonca Alexandru 56 kg (BB
Salonta), Lal Eduard 50 kg
(CSM Salonta), Kurti Bonita
66 kg (Bekescsaba), Csorba
Csenge 50 kg (Eger), Ruge
Adrian 62 kg (BB Salonta), Tamas Eles 59 kg (BB Salonta),
Cotrău Ionuț 69 kg (CSM Sa-

lonta) şi Szucs Isti 69 kg (BB
Salonta).
„Vrem să îi mulţumim în
mod special domnului Sandu
„Mocanu” Oprea pentru înalta
ospitalitate, pentru faptul că în
mod gratuit a cazat, pe perioada competiţiei, peste jumătate din echipele participante.
Acesta a pus la dispoziţia antrenorilor şi sportivilor absolut
toate cele necesare. Nu în ultimul rând, mulţumim tuturor
sponsorilor care ne-au fost şi
ne sunt alături”, a declarat Sebastian Silaghi, preşedintele
CS Basti Box Salonta.
 Sorin ILISIE

Antrenorul Robert Olah
despre atletul Laviniu Chiş

„Privesc cu optimism
şi încredere spre viitor”

Cel mai important atlet pe care Bihorul îl
are în acest moment a încheiat excelent sezonul de vară cucerind titlul de campion naţional de tineret şi medalia de bronz la seniori
în proba de 5.000 de metri. Robert Olah,
antrenorul acestuia, s-a arătat mulţumit de
performanţele sportivului său care recent
a devenit şi campion balcanic de seniori în
aceeaşi probă.
Toate aceste rezultate excelente au venit în
contextul în care alergătorul suferise o accidentare în iarnă care i-a afectat programul de pregătire. „Pot să aﬁrm că am terminat sezonul de
vară cu rezultate mulțumitoare, chiar lăudabile.
Am reuşit să ne conﬁrmăm statutul de favorit
la tineret, iar locul al treilea de la seniori, la
vârsta lui, e o realizare importantă. Cum am
mai spus în urmă cu puțin timp, accidentarea
pe care a suferit-o în iarnă i-a dereglat complet
programul de pregătire. Asta a fost, nu ne mai
uităm în urmă. Privesc cu optimism și încredere spre viitor. La toamnă urmează sezonul de
cros unde sperăm să participăm la Campionatul
European care va avea loc la Tilburg. Pentru
la anul ne propunem o clasare cât mai bună la
Campionatul European de tineret, poate chiar
o medalie, ﬁnala ﬁind un obiectiv precis. Sper
să ﬁe sănătos, să rămână la fel de muncitor și
totodată să ﬁe sprijinit pentru că într-adevăr
merită. Nu e ușor, dar rezultatele conﬁrmă că
am lucrat bine în ultima perioadă”, a declarat
Robert Olah, antrenorul lui Laviniu Chiş.
 Sorin ILISIE

Transfer din Liga I la echipa
bihoreană

Luceafărul merge
pe calea tinereţii

Formaţia bihoreană de fobal cel mai bine
cotată în acest moment se va baza în viitorul
sezon competiţional pe foarte mulţi jucători
tineri. Ultimele două mutări, transferul lui
Gabriel Preoteasa, fotbalist de 22 de ani
venit de la Dunărea Călăraşi, precum şi
„repatrierea” de la ACS Energeticianul a
tânărului Alexandru Dulca vorbesc desspre
acest fapt.
Dintre cele două formaţii patronate la acest
moment, în Liga a II-a, de către gorjeanul
Nicolae Sarcină este evident că cea care va ﬁ
port-drapel este Energeticianul, Luceafărul
urmând să devină oarecum o pepinieră. Cu toate acestea, alcătuită în cea mai mare parte din
tineri fotbalişti de perspectivă. echipa pregătită
de Cristian Lupuţ a arătat bine în perioada
de pregătiri contabilizând două victorii, două
înfrângeri şi un rezultat de egalitate. Cu toate
acestea, tehnicianul îşi doreşte să aibă acoperit
ﬁecare post, iar pentru asta a apărut şi acest
transfer tocmai de la nou-promovata în Liga I,
Dunărea Călăraşi. „Este un mijlocaş defensiv,
ca să ﬁm dublaţi pe toate posturile. Mijlocaş defensiv, acolo am ţinut neapărat să mai
aducem un jucător. Şi el un jucător tânăr, deci,
aşa în mare, lotul Luceafărului se bazează în
acest an pe jucători tineri”, a declarat Cristian
Lupuţ, antrenorul Luceafărului Oradea, pentru
Digi 24 Oradea. Cum perioada de transferări se
întinde până pe 3 septembrie, tehnicianul orădean nu exclude ca până atunci să mai ajungă
sub comanda sa şi alţi fotbalişti.
 Sorin ILISIE

