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Clujencele, 
eliminate din Cupă
Aşa cum era de aşteptat, baschet-
balistele de la Universitatea Cluj 
nu au avut nici o şansă de 
califi care în semifi nalele Cupei 
României în faţa puternicelor 
sportive de la LMK Sfîntu 
Gheorghe. Clujencele, care au 
fost înfrînte pe teren propriu cu 
66-48, au pierdut şi întîlnirea re-
tur, scor 98-57. Pentru „studen-
te“, cele mai multe puncte le-au 
marcat Ardeleanu (21), Fodor 
(13) şi Ferenczi (10).  D. S.

Haţegan va fluiera 
CFR – Dinamo
Comisia Centrală a Arbitrilor a 
stabilit ieri delegările pentru eta-
pa cu numărul 21, care începe 
vineri cu meciul Ceahlăul Pia tra- 
Neamţ – Gaz Metan Mediaş. 
Derbiul rundei, CFR – Dinamo, 
va fi  ofi ciat la centru de Ovidiu 
Haţegan, ajutat de Octavian 
Şovre şi Eduard Dumitrescu. 
Partida se va juca sîmbătă, 
de la ora 20, pe arena 
„Dr. Constantin Rădulescu“.  D. S.

Egal pentru 
naţionala Under 23
Selecţionata de fotbal Under 23 a 
României a terminat la egalitate, 
scor 0-0, meciul disputat pe teren 
propriu împotriva reprezentativei 
similare a Italiei, într-un joc din 
cadrul grupei A a International 
Trophy Challenge. Partida s-a ju-
cat pe stadionul „Giuleşti – 
Valentin Stănescu“ şi a fost urmă-
rit de aproximativ 200 de specta-
tori. Iată echipa pe care Răzvan 
Lucescu a trimis-o în teren: 
Tătăruşanu – Homei (Stră uţ, ’46), 
Grigore, Sîrghi, Sepsi (Ră duţ, ’86) – 
Chiacu (Antal, ’46), Onicaş (Ola-
riu, ’76), A. Ionescu, Pîrvulescu – 
Ioniţă, Alexe (Liţu, ’65). D. S.
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David şi Goliat pe semicerc: 
„U“ e gata să facă o nouă 
victimă, sîmbătă primeşte 
vizita „lanternei roşii“, 
Ştiinţa Bacău.

De la o echipă care în sezo-
nul trecut s-a salvat în ultime-
le etape de la retrogradare, „U“ 
Jolidon a ajuns principala favo-
rită la titlul de vicecampioană. 
Nici măcar antrenorul clujence-
lor nu se aştepta la parcursul a-
proape perfect al echipei. „Es-
te un paradox, nimeni din ţară 
nu se aştepta să avem o ascen-
siune atît de spectaculoasă. În 
sezonul trecut a fost o situaţie 
specială, între timp jucătoarele 
tinere s-au maturizat. Am por-
nit la drum cu obiectivul de a 
ne califi ca în cupele europene, 
mai exact să ne clasăm între pri-
mele cinci echipe. Sîntem în gra-
fi c şi, cu atît mai frumos, pe lo-
cul doi“, a mărturisit Gheorghe 
Covaciu.

Misiune imposibilă de a 
pierde

După ce în etapa trecută clu-
jencele au avut noroc la Brăila, 
impunîndu-se la limită cu un 
gol marcat în ultimele secunde, 

29-30, „U“ are o misiune uşoa-
ră sîmbătă, cînd în „Horia De-
mian“ poposeşte ultima clasa-
tă, Ştiinţa Bacău. Moldovence-
le au strîns pînă acum doar 3 
puncte, singura lor victorie fi -
ind în faţa formaţiei HCM Bu-
zău. Principalul pericol de la 
Știinţa este Marilena Burghel, 
care, cu 101 goluri în 19 me-
ciuri, este a noua dintre cele 
mai bune marcatoare ale Ligii 
Naţionale. Topul golgheterelor 
este condus de Ada Moldovan 
(168) de la Dunărea Brăila, pe 

doi clasîndu-se Simona Vintilă 
(146). „Este tot un meci din 
cam  pionatul României, şi dacă 
adversarele nu stau foarte bine 
în clasament. În mod normal 
nu ar trebui să avem probleme, 
sper ca fetele să nu repete gre-
şeala din meciul cu Rulmentul, 
cînd au intrat relaxate şi ne-am 
făcut viaţa grea în prima repri-
ză. Dacă scorul îmi va permite, 
voi verifi ca tot lotul“, a preci-
zat antrenorul Covaciu.

Tot în cadrul etapei cu nu-
mărul XIX se joacă partida Şti-
inţa Baia Mare – HCM Roman, 
al cărei rezultat este important 
pentru vîrful clasamentului. O 
victorie a oaspetelor ar menţi-
ne echipa din Roman (25 de 
puncte) în coasta trupei lui Co-
vaciu (27 de puncte), în timp 
ce  un eventual succes al Ştiin-
ţei (23 de puncte) le-ar putea 
readu ce pe băimărence în bătă-
lia pentru podium. 

Un alt meci ce se a nunţă in-
teresant se dispută la Zalău, un-
de fetele lui Gheorghe Tadici 
dau piept cu Rulmentul Braşov, 
vicecampioana ajunsă să se ba-
tă la retrogradare, condusă de 
pe bancă de Mariana Tîrcă. Con-
fl ictele dintre cei doi tehnicieni, 
de pe vremea cînd Tadici era la 
Oltchim, iar Tîrcă antrena o e-
chipă Rulmentul candidată la 
titlu, sînt binecunoscute. Ulti-
mul „duel“ dintre Tîrcă şi Ta-
dici s-a dat la începutul lunii ia-
nuarie, cînd numele celor doi 
au fost vehiculate cu privire la 
preluarea naționalei. Selecționer 
a rămas, însă, pînă la urmă Ra-
du Voina. „Sînt un antrenor ca-
re se uită numai la echipa lui, 
singurul meci care mă intere-
sează este „U“ Jolidon – Şt iinţa 
Bacău“, a declarat Covaciu.

ASCENSIUNE | „U“ Jolidon a crescut într-un an cît alte echipe în şapte

Handbalistele Phoenix
Actualmente pe locul doi, handbalistele „alb-negre“ erau într-o situaţie complet diferită anul 
trecut pe vremea aceasta.
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BC Gladiator a pierdut 
restanţa cu vicecampioana 
Elba Timişoara, 87-71, 
formaţia „violetă“ 
răzbunînd, astfel, 
eşecul din tur de la Cluj.

Nici nu a început bine me-
ciul de la Timişoara, că tabela 
a luat „foc“ pe partea cu punc-
tajul gazdelor. Păltinişanu (7 
punc te) şi Velickovic (6) au se-
che strat mingea şi în doar 4 mi-
nute s-a ajuns la 15-4. Parali-

zaţi de avîntul adversarilor, clu-
jenii au falimentat, doar Free-
man şi Bishop înscriind în pri-
mul sfert, scor 30-14. Pînă la 
pauza mare „gladiatorii“ au fost 
la fel de zgîrciţi la datul coşu-
rilor, dar necumpătaţi la faul-
turi. Elba şi-a păstrat avantajul, 
aproape dublu, 48-27, şi cu Le-
vine şi Freeman, fi ecare cu cî-
te trei greşeli personale, în pe-
ricol de a fi  eliminaţi, a doua 
repriză se anunţa de coşmar pen-
tru oaspeţi. Trupa lui Roschna-
fsky n-a renunţat la luptă şi s-a 
apropiat la 55-42 (min. 22), dar 

după o jumătate de oră de joc 
diferenţa era din nou mare, 
64-48. În sfertul patru s-a pro-
dus inevitabilul, Levine a pără-
sit defi nitiv terenul. Descalifi -
caţi au fost şi Markovic şi Ve-
lickovic, dar victoria le-a reve-
nit fără drept de apel timişore-
nilor, 87-71. 

Singurul aspect pozitiv pen-
tru BC Gladiator este evoluţia 
lui Bishop. Americanul a reuşit 
cel mai bun joc al său în maio-
ul „portocaliu“, fi ind principa-
lul marcator al partidei, cu 25 
de puncte.

Recent s-a încheiat prima edi-
ţie a Cupei NCN, competiţie ce 
a încheiat seria celor trei turnee 
organizate indoor în acest an la 
Winners Tennis Club şi destina-
te celor mai tineri jucători de 
te   nis de performanţă, cu vîrste 
de 10 şi 12 ani. Jucînd un ta-
blou de 16, primele două favo-
rite la 12 ani au ajuns în fi nală, 
Ioana Toan china (Sportul Stu-
denţesc) cîştigînd cu 6-1, 6-0 în 
faţa Andradei Cărăban (2) (Ar-
temis Orăş  tie). La băieţi, locul 
întîi a fost ad judecat Cristian Mol-
dovan (CSU Tîrgu-Mureş), care 
a dispus în fi  nală de clujeanul 
Răzvan Martin (Hărnuţ TC) cu 
scorul de 6-2, 6-4. La competi-
ţiile destinate tinerilor de 10 ani 

s-a jucat după sistemul fi ecare 
cu fi ecare, cîte 5 jocuri.  Cu 5 
victorii din 5 meciuri, Gabriel 
Liahovici (TC Baia Mare) a ocu-
pat locul 1, fi ind urmat de Mi-
hnea Pădurean (TC Cluj) cu 4 
victorii şi Tudor Foia (CS Per-
former Iaşi) cu 3 victorii. 

La fete, marea învingătoare 
a fost Carla Ciorcilă (Winners 
Tennis Club, foto) care a reuşit 
un rezul tat de excepţie, cîştigînd 
detaşat  toate cele cinci me ciuri, 
patru cu scorul de 6-0, 6-0. În 
tot turne  ul, Carla a cedat un sin-
  gur ghem, colegei sale de club 
Oana Cocan, (clasată pe locul 
trei). În fi nală, sportiva clujean-
că a învin s-o pe Ilinca Foia (CS 
Performer Iaşi).  D. S.

Elba nu uită şi nu iartă

Carla Ciorcilă, 
fără rivală la Cupa NCN

Covaciu este mulţumit de ascensiunea echipei sale din acest sezon

GHEORGHE COVACIU

„Este un paradox, nimeni 
din ţară nu se aştepta să 
avem o ascensiune atît 
de spectaculoasă.“


