Pagina a VI-a

11 Martie 2016

SPORT

După prima victorie obținută de echipa CS Westar Arad în turneul preliminar al
Campionatului Național de Mini-volei masculin

Bravo, băieți! Mult succes în continuare!
l Ultimul meci al turneului, început cu opt
minute trecute peste ora 14 a zilei de sâmbătă, a
opus pe CS Westar Arad și LPS Bihorul
Oradea, două echipe resemnate că nu au prins
calificarea pentru faza următoare, dar la fel de
ambițioase pentru a încheia cu fruntea sus această ediție de campionat. Și dacă am spus că echilibrul a dominat întreaga grupă F, nici acest meci
nu a făcut excepție de la această regulă. Ba mai
mult, pot spune că echilibrul a abundat, ambele
echipe mergând “cap la cap” în cele patru seturi
jucate. În primul, băieții lui Iosif Wecker au avut
puterea să țină strâns de scorul care le era favorabil, mai ales că pe fondul unor greșeli ale jucătorilor noștri, orădenii se apropiau periculos. Însă
cu atenție în apărare și cu atacuri reușite la fileu,
voleibaliștii noștri au reușit (în 21 de minute) să
păstreze un avans de minim două puncte (6-5,
8-5, 10-8, 16-13, 17-15, 20-17), au revenit întrun moment în care oaspeții conduceau cu 22-21,
au egalat la 23-23, apoi au reușit două puncte
importante, cât să câștige setul cu 25-23. Se
pare că efortul depus în acest prim set le-a fost
dușman elevilor lui Iosif Wecker, deoarece în
setul al doilea (jucat în 19 minute), orădenii
aveau să aibă inițiativa, conducând în majoritatea
timpului (cu 6-4, 8-6, 11-7, 13-8, 16-10, 18-12,
19-13, 21-13), obținând victoria cu 25-14 și
egalând la seturi: 1-1. Muștruluiți zdravăn în
pauza dintre seturile doi și trei, elevii antrenorului Iosif Wecker aveau să se trezească la realitate și să facă unul din cele mai bune seturi din
meci, conducând încă din start și obținând rapid
un avans pe care nu numai că nu mai aveau să-l
piardă, dar devenea din ce în mai “consistent”:
4-1, 7-3, 9-3, 15-3, 18-4, 20-5, 21-6 și 25-6 la
finalul unui set jucat în doar 12 minute. Așadar
2-1 la seturi pentru echipa noastră și urma un set
la fel de important pentru ambele echipe. Ei bine,
al patrulea set a fost unul dramatic. Cu amintirea
că le-au fost egali liderului, orădenii au preluat
conducerea (cu 2-0, 4-2, 6-2, 7-4, 8-5, 9-7), apoi
băieții noștri egalează la 9-9, după care preiau
conducerea, cu 12-9, 13-10, 15-13, 16-14 și
17-16. Orădenii revin puternic, egalează (17-17),
preiau conducerea (18-17), apoi se merge din
egal în egal (18-18, 19-19, 20-20, 21-21 și 2222), după care ai noștri joacă mai atent finalul de
meci, profită de greșelile în jocul orădenilor și
obțin cele trei puncte care-i mai despărțeau de o
victorie în acest set cu 25-22 și în meci, cu 3-1!
Victorie extrem de importantă a elevilor antrenorului Iosif Wecker, care se adaugă celor două
puncte obținute până atunci în celelalte meciuri
jucate în această grupă, iar cu aceasta, numărul
punctelor obținute în această ediție de campionat
ajunge la cinci, iar locul 3 este acontat în defavoarea celor de la LPS Bihorul Oradea, care
coboară pe patru. Hora bucuriei jucătorilor noștri,
de la finalul meciului cu orădenii, spune
totul despre descătușarea voleibaliștilor
de la CS Westar Arad, care au reușit să
rupă șirul de ghinioane din meciurile pe
care le-au pierdut “la mustață” cu 2-3 (cu
CSȘ Caransebeș și LPS Bihorul Oradea),
meciuri care puteau fi câștigate (mai ales
cel cu Oradea), cu ceva mai multă
atenție!
Să mai amintesc și că meciurile din
acest tuneu au fost conduse de arbitrele
Alexandra Pența și Daniela Ardelean
(ambele din Oradea), iar asistența saniExplozia de bucurie a jucătorilor de la Westar tară a fost asigurată de dr. Alin Mecheș
Arad, la finalul meciului cu LPS Bihorul Oradea (Vladimirescu).
CLAUDIU IACOB

Sâmbătă, 5 martie 2016, la Sala de Sport
din Vladimirescu, în cadrul Turneului 4 al
grupei F din Campionatul Național de Mini-volei
masculin (ediția 2015/2016) s-a confirmat ceea
ce s-a văzut din rezultatele înregistrate în cele
trei turnee anterioare, și anume că dominanta a
constituit-o echilibrul. Chiar dacă CSȘ 6 Ștei
(antrenori: Sebastian Indrei și Daniel Tocoian) șia respectat statutul de lider incontestabil, celelalte două echipe participante la turneu, CS
Westar Arad (antrenor: prof. Iosif Wecker) și
LPS Bihorul Oradea (antrenor: Zoltan Kovacs),
deși cotate cu șansa a doua, au arătat că din
punct de vedere al experienței, se pot bate de la
egal la egal cu cei de la Ștei și CSȘ Caransebeș
(aceștia din urmă deja calificați la turneul final).
l Primul meci a pus față în față echipele CS
Westar Arad și CSȘ 6 Ștei, fiind, de fapt, o
confruntare între “David și Goliat”, dacă este să
respectăm proporțiile valorii loturilor, dar și a
experienței. În ciuda acestui neajuns al voleibaliștilor antrenați de prof. Iosif Wecker, meciul,
deși controlat cu autoritate de bihoreni, a arătat
că arădenii au capacitatea de a se lupta cu succes, cu echipele valoroase. Dacă primele două
seturi (jucate în 16 minute fiecare), au fost câștigate la scor de oaspeți (25-9 și 25-8), în al
treilea set voleibaliștii noștri au prins curaj, dând
o replică foarte bună valoroșilor lor parteneri,
astfel că arădenii s-au impus (după 20 de minute), cu scorul 25-14 (1-2 la seturi). Văzând că se
poate, setul al patrulea (jucat în 17 minute) a
fost unul echilibrat în debutul său, dar experiența
bihorenilor a făcut diferența, aceștia ajungând să
conducă cu 11-7, apoi 13-8, 18-8, 21-9, 22-11,
terminând victorioși cu 25-11 și 3-1 la seturi.
l Liderul, CSȘ 6 Ștei a urmat, în al doilea
meci al zilei, să dea piept cu LPS Bihorul
Oradea, codașa grupei, cu care se presupunea
că va avea un meci lejer. Dar de la teorie la practică drumul este plin de surprize, iar acest meci a
arătat că atunci când ai ambiție, poți chiar muta
munții din loc. După primul set câștigat destul de
strâns cei din Ștei (în 14 minute), cu 25-20, au
urmat două seturi de-a dreptul halucinante, pe
care cei de la LPS Bihorul și le-au adjudecat (în
20, respectiv 24 de minute), la mare luptă, cu
25-23 și 25-22, ducând scorul pe seturi la 2-1
pentru ei! Era clar pentru cei din Ștei că setul
patru, decisiv pentru economia partidei, trebuia
tratat altfel, pentru a putea spera la o victorie.
După un început echilibrat (2-2, 3-4, 5-5 și 7-5),
a urmat o serie de puncte câștigate de liderul
grupei, care a ajuns rapid la 15-8, apoi 16-9,
20-10, 21-13, 22-15, pentru a termina setul cu
un sec 25-15, egalând scorul pe seturi la 2-2.
Ultimul set a fost, până la urmă, o simplă formalitate pentru lider, care s-a impus (în 12 minute),
cu scorul de 15-8 și a câștigat meciul cu 3-2.

Rezultatele complete din Grupa F
l Turneul 1 (Oradea): Ștei - Caransebeș 3-0 (25-13, 15-17, 25-20), Oradea - Ștei 1-3 (17-25,
8-25, 25-11, 8-25) și Caransebeș - Oradea 3-1 (25-15, 25-19, 12-25, 25-15);
l Turneul 2 (Ștei): Ștei - Caransebeș 3-2 (25-22, 25-13, 14-25, 16-25, 15-9), Westar - Caransebeș 2-3 (5-25, 25-16, 25-19, 19-25, 2-15) și Ștei - Westar 3-1 (25-11, 25-17, 13-25, 25-19);
l Turneul 3 (Caransebeș): Oradea - Westar 3-2 (25-22, 5-25, 25-17, 17-25, 17-15, ai noștri conducând cu 14-11 în acest ultim set, având nevoie doar de un singur punct pentru a-l câștiga!),
Westar - Caransebeș 1-3 (15-25, 10-25, 25-14, 16-25) și Caransebeș - Oradea 3-2 (25-21, 8-25,
19-25, 25-20, 15-5);
l Turneul 4 (Vladimirescu): Westar - Ștei 1-3 (9-25, 8-25, 25-14, 11-25), Ștei - Oradea 3-2 (2520, 23-25, 22-25, 25-15, 15-8) și Westar - Oradea 3-1 (25-23, 14-25, 25-6, 25-22).
CLASAMENTUL FINAL AL GRUPEI F:

1.
2.
3.
4.

C.S.Ș. 6 ȘTEI
C.S.Ș. CARANSEBEȘ
C.S. WESTAR ARAD
L.P.S. BIHORUL ORADEA

6
6
6
6

4-2-0-0
2-2-1-1
1-0-2-3
0-1-2-3

18- 7
14-12
10-16
10-17

(543:420)
(512:482)
(460:531)
(486:568)

16p
11p
5p
4p

Echipele CSȘ 6 Ștei și CSȘ Caransebeș s-au calificat pentru turneul final, împreună
cu echipele clasate pe locurile 1 și 2 în grupele A, B, C, D, E și G și cele mai bune două
echipe de pe locul 3 în cele șapte grupe preliminare (16 echipe în total).
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