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MICA PUBLICITATE După Turneul 2 de volei feminin (categoria Speranțe) de la Vladimirescu,
290@ Vând 2 parcele de teren, în Vladimirescu; tel. 0730-333.161.
290@ Vând prepelițe ouătoare, cuști pentru prepelițe, ouă pentru tratament sau consum, carne de
prepeliță (proaspătă); tel. 0742-132.230.
290@ Vând: mască de chiuvetă, chiuvete de
bucătărie (1 sau 2 cuve), chiuvete de baie, vase
WC, dulăpioare suspendate, covoare și alte accesorii de baie; tel. 0740-032.719.
290@ Vând sobă încălzire, congelator cu sertare,
bicicletă bărbătească, recameu (toate din
Germania); tel. 0740-038.226
290@ Vând: masă din lemn masiv (extensibilă
pentru 12 persoane) cu 6 scaune tapițate, 2 fotolii
tapițate (mici), pat extensibil cu saltea pe arcuri
(din Itașia), balansoar pe arcuri din lemn sculptat,
bancă albă din melamină tapițată cu bordo (cu ladă
de haine), masă de bucătărie albă (extensibilă), 4
taburete, corpuri de bucătărie, măsuță de cafea,
saltea pentru pat (140x200), cuier tapițat pentru
haine, TV plasmă mic, TV marca LG mare, candelabru, 2 veioze de perete; tel. 0722-253.236 sau
0357-410.311.
290@ Vând gâște; loc. Cicir nr.2.
290@ Vând circa 2 tone de cărbune huilă; tel.
0752-134.583.
290@ Vând 2 porci; tel. 0257-514.198.
289@ Vând butelie camping (gaz), model RDG,
6,6 litri, cu reductor și plită cu 3 ochiuri FLAMA; tel.
0257/514.048.
289@ Vând ouă de prepeliță; tel. 0257/514.638.
289@ Vând porc; tel. 0726-214.342.
288@ Vând vacă de lapte; tel. 0741-745.039.
288@ Vând garsonieră (îmbunătățită) în Vladimirescu, pe str. Gării, bl.G40; tel. 0741-051.455.
288@ Vând casă cu etaj, 6 camere, 2 băi, 2
bucătării, spațiu comercial (40 mp, bun pentru
diferite activități), grădină (1.540 mp), racordată la
canalizare, apă, curent trifazic, disponibilă imediat.
preț la vedere; Vladimirescu, str. Progresului
nr.108/A, tel. 0728-829.535 sau 0257/514.749.
288@ Vând gunoi de grajd necopt (circa 15
roabe, 1/2 mc) în Vladimirescu; tel. 0720-952.602.
288@ Vând sobă de teracotă; tel. 0744-889.638.
290@ Execut diferite lucrări de confec-ții
metalice de orice tip: porți, garduri, terase și
balustrade; telefon: 0722-587.943.
290@ SOLAR în Vladimirescu la Salonul de înfrumusețare de pe str. Ștefan cel Mare; programări la
tel. 0729-545.350.
290@ SC Transylvania Invest SRL ANGAJEAZĂ
persoană pentru deservire depozit cereale în
Vladimirescu, preferabil cu experiență pe utilaj de
încărcare frontală; tel. 0745-106.165 sau 0744958.485.
290@ SC Transylvania Impex SRL ANGALEAZĂ
contabil cu experiență la Baza de Cereale
Vladimirescu; tel. 0753-628.144 sau 0744-958.485.
290@ OFER spre închiriere, la casă, două spații
comerciale, în aceeași clădire (100 mp, respectiv 60
mp), curte de 200 mp, str. Progresului 90 (colț cu
Reformei), cu toate utilitățile; tel. 0744-787.524.
290@ OFER servicii de reparații radio-TV, la
domiciliul meu, pentru locuitorii din localitățile
Vladimirescu, Horia, Mândruloc și Cicir; mă
deplasez la domiciliul clienților, pentru preluarea
aparatelor; tel. 0745-210.268.
290@ Societate comercială italiană, profilată pe
confecții de calitate înaltă ANGAJEAZĂ muncitori
din comuna Vladimirescu, preferabil cu experiență
în domeniu (dar și fără); tel. 0744-787.524.
290@ CAUT să închiriez spațiu de 100 mp, în
Vladimirescu (de preferat cu acces la linia de tramvai), cu utilități, pentru amenajarea unei hale de
producție confecții; tel. 0744-787.524.
290@ S-a redeschis SPĂLĂTORIA de pe str. Progresului nr. 108! Spălăm și covoare, pe care le luăm
de la domiciliul clientului și vi le aducem înapoi
(transportul este gratuit). Vă așteptăm cu mare
drag! Pentru informații, sunați la tel. 0756-961.942.
289@ TRANSPORT: nisip, balast, lemne și
moloz; tel. 0743-939.748.
288@ EXECUT diferite lucrări de confecții lemnoase de orice tip: terase, mese pentru baruri,
porți, garduri, copertine; tel. 0746-961.532.
288@ TRANSPORT: nisip, balast, lemne; tel.
0740-985.310.
288@ TRANSPORT materiale de construcție
(nisip, balast) și lemne de foc; tel. 0724-266.318
sau 0745-216.984.
288@ CAUT profesor de instrumente muzicale
de suflat (taragot, clarinet); tel. 0729-082.843.

Patru echipe se luptă pentru primele trei locuri
Voleibalistele de la CS WESTAR ARAD confirmă experiența acumulată în ediția trecută
și se luptă cu șanse egale pentru promovarea în faza superioară a competiției
Timp de două zile (sâmbătă, 28 și duminică, 29 noiembrie 2015)
Sala de Sport din localitatea Vladimirescu a fost gazda Turneului II
preliminar al Grupei a XI-a de calificare pentru turneul final al
Campionatului Național de Volei Feminin - categoria Speranțe.
Cele patru echipe - CS Westar Arad (antrenor: Iosif Wecker), CS Era
Sport Oradea (antrenoare: Ioana Sanislav), CS Viitorul Borș (antrenor:
l Oradea - Salonta 0-3 (15-25, 20-25, 13-25). Schimbarea de generație s-a făcut simțită la echipa din Oradea,
atsfel că elevele Ioanei Sanislav au fost o pradă ușoară
pentru fetele din Salonta, care s-au impus în 62 de minute, singurul set mai greu fiind al doilea, care a fost echilibrat, orădencele conducând cu 16-15, dar, pe fondul greșelilor, voleibalistele din Salonta au acumulat punct după
punct, conducând, la un moment dat, cu 22-18, scor decisiv pentru a-și adjudeca setul și a duce scorul la 2-0. În al
treilea set, deși orădencele au condus cu 4-0 și cu 6-4,
experiența celor din Salonta a făcut ca scorul să ia proporții în favoarea acestora, care au condus cu 16-10 și cu 2313, adjudecându-și, în final, setul și meciul.
l Westar - Borș 1-3 (14-25, 16-25, 26-24, 20-25).
Elevele antrenorului Iosif Wecker au dorit să înceapă
turneul cu o victorie, dar au avut neșansa să întâlnească
cea mai bună echipă a grupei, care și-a adjudecat primul
set în doar 17 minute. Setul secund a fost ceva mai echilibrat, dar bihorencele au condus tot timpul, iar în 21 de
minute și l-au adjudecat la o diferență de nouă puncte.
Setul al treilea, ultima șansă pentru ale noastre de a reveni
în joc, s-a jucat într-o tensiune maximă, elevele antrenorului Iosif Wecker profitând de faptul că adversarele le-au
cam subestimat, au practicat un volei agresiv, cu atacuri
puternice la fileu și cu o linie a doua atentă la atacurile oaspetelor. Acestea au condus cu 8-7 și 11-10, dar după al doilea time-out, fetele noastre au jucat mult mai bine, având
tot timpul un avans de cel puțin două puncte, cu care au
putut gestiona mai bine jocul. Oaspetele revin pe final,
când egalează (20-20, apoi 24-24), însă fetele noastre
reușesc două puncte consecutiv, cu care câștigă setul. Al
patrulea set al meciului a fost echilibrat la început, apoi, pe
fondul presiunii psihice pentru fetele noastre, bihorencele
se distanțează chiar și la opt puncte (18-10). La al cincilea
time-out era, deja, 22-17 pentru Borș, moment în care
echipa noastră joacă ceva mai bine, revine pe tabelă până
la scorul de 20-23, dar forma mai bună a oaspetelor face
ca acestea să obțină două puncte pe final și să câștige și
setul, și meciul.
l Salonta - Borș 0-3 (22-25, 17-25, 17-25). Meciul-vedetă al reuniunii de după-amiază, care a pus față în față
învingătoarele meciurilor de dimineață, a oferit un volei
spectaculos. În primul set, voleibalistele din Borș au condus cu 13-4, luând o opțiune pentru o victorie clară, dar
sportivele din Salonta au o revenire spectaculoasă, obțin
10 puncte consecutive și preiau conducerea cu 14-13!
Certate de pe margine de antrenorul Marius Drăgan,
voleibalistele din Borș își revin din letargie și ajung să preia
conducerea cu 18-14, apoi 20-14, 21-18 și 22-20, pentru
ca în final de set, acestea să mai obțină trei puncte, față de
cele doar două puncte ale celor din Salonta. În al doilea
set, voleibalistele din Salonta au condus în marea majoritate a timpului, cu 3-1, 6-2, 8-4, 10-6, 12-10, abia în acest
moment, oaspetele din Borș reușind egalarea (12-12), apoi
să preia conducerea cu 15-14, apoi se face 18-14, 19-16 și
23-17, moment în care soarta setului este clar în favoarea
celor din Borș, pe care și-l adjudecă la o diferență de 8
puncte. Al treilea set a aparținut în totalitate voleibalistelor
din Borș, care nu le-au mai permis adversarelor să conducă
deloc. A fost 1-0, apoi 1-1, după care a urmat 8-5, 11-10,
14-13, 16-14, apoi 22-15, moment în care soarta acestui
set era pecetluită, iar voleibalistele din Borș l-au câștigat la
același scor ca pe al doilea.
l Oradea - Borș 0-3 (8-25, 21-25, 12-25). Programat
inițial pentru duminică dimineața, meciul s-a jucat în devans, pentru a le permite celor două echipe să meargă mai
repede acasă, pentru a evita o altă deplasare lungă (și costisitoare!). A fost un meci aproape fără istoric, primul set
semănând mai degrabă cu o “execuție în public” a orădencelor, care au cedat, în numai 16 minute de joc, la un scor
sever. Deși mă așteptam ca și cel de-al doilea set să aibă
același istoric, orădencele renasc precum Pasărea Phoenix
și dau o replică crâncenă valoroaselor lor adversare, de
care se țin scai pe tot parcursul celor 22 de minute. Orădencele au condus, la început cu 6-5, apoi cu 8-6 și 9-8,
dar voleibalistele din Borș au o revenire în forță și preiau

Marin Drăgan) și ACS Arany Janos Salonta (antrenor: Adrian Iancău) au jucat un volei spectaculos, cu numeroase răsturnări de scor și cu meciuri
terminate, în majoritate, cu victoria favoritelor.
Iată, în ordinea cronologică a disputării acestora, rezultatele înregistrate
în cele șase meciuri, punctate cu scurte comentarii...

ocnducerea cu 16-9, apoi 16-13, 17-14 și 20-16, orădencele revin și egalează, 20-20, apoi preiau conducerea cu
21-20. Însă oboseala și lipsa de experiență a acestora le
trădează, iar oaspetele din Borș înscriu cinci puncte consecutiv, cu care câștigă setul. Al treilea set va fi tratat cu mai
multă atenție de voleibalistele din Borș, care conduc în
permanență, cu 1-0, 4-0, 8-0, 10-2, 11-5, 14-7 și 16-8, la
ultimul time-out. Apoi diferența se mărește și se menține
la 13 puncte în favoarea acestora, 19-6, 24-11 și 25-12 în
final.
l Westar - Oradea 3-0 (25-10, 25-22, 25-13). După
ce le-au învins pe orădence și în Turneul 1 (jucat la
Nădlac), elevele antrenorului Iosif Wecker au profitat din
plin de oboseala acumulată de oaspete și au condus în permamență în primul set, pe care și l-au adjudecat în doar
18 minute de joc. Al doilea set a consemnat revenirea orădencelor (așa cum acestea au făcut-o și în celelalte două
meciuri jucate), asistând la un joc echilibrat în care fiecare
echipă a condus la o diferență de cel mult două puncte.
Apoi, pe final de set, fetele noastre joacă mult mai atent,
profită și de greșelile tehnice ale oaspetelor și se impun la
trei puncte. Al treilea set, care se dorea a fi și ultimul pentru voleibalistele de la Westar, a fost controlat în totalitate
de fetele noastre. Orădencele s-au apropiat o singură dată
la 2 puncte, dar au cedat în cele din urmă la o diferență de
12 puncte. O victorie extrem de importantă a fetelor noastre, care își consolidează, astfel, poziția din clasament.
l Westar - Salonta 0-3 (23-25, 20-25, 15-25).
Singurul meci care s-a jucat duminică dimineață a opus
două echipe diametral opuse ca valoare. Pe de o parte a
fost echipa noastră, dornică să facă un meci bun, conform
trendului ascendent dat de victoria din meciul cu Oradea,
iar pe de altă parte, voleibalistele din Salonta au jucat cu
dorința de a-și consolida poziția de lider al grupei. Primul
set a fost unul de ținut minte, ambele echipe oferind un
volei de cea mai bună calitate, în care nu știai care echipă
este cea cu mai multă experiență competițională și care
este cea care vine din urmă! Fetele noastre au dat o replică foarte bună, cedând pe final, din cauza tensiunii nervoase și a lipsei de experiență. În al doilea set, s-a păstrat
același echilibru din primul set, însă experiența oaspetelor
a făcut ca acestea să câștige cu 25-20. Ultimul se, a fost
greu pentru fetele noastre, mai ales că presiunea psihologică de a se impune neapărat (pentru a mai putea spera la
un al patrulea set și a relansa disputa) și-a pus amprenta
pe evoluția fetelor noastre. Oaspetele din Salonta s-au impus cu autoritate, au condus în marea majoritate a timpului și au câștigat setul la o diferență de 10 puncte, și meciul
cu 3-0.
După disputarea a două turnee, clasamentul grupei a
XI-a se prezintă astfel:
1. Arany Janos Salonta 6 4-0-0-2 12: 6 12p
2. Victoria Nădlac
3 3-0-0-0 9: 0 9p
3. Viitorul Borș
3 3-0-0-0 9: 1 9p
4. CS WESTAR ARAD
6 2-0-0-4 7:12 6p
5. Era Sport Oradea
6 0-0-0-6 0:18 0p
Legendă: coloana 1: meciuri jucate; coloana 2: victorii
cu 3-0 sau 3-1 (3 puncte); coloana 3: victorii cu 3-2 (2
puncte); coloana 4: înfrângeri cu 2-3 (1 punct); coloana 5:
înfrângeri cu 0-3 sau 1-3 (0 puncte); apoi numărul de
seturi câștigate/pierdute și punctele obținute (prin adunarea tuturor punctelor din coloanele 2-5).
l Singura “pată neagră” a Turneului de la Vladimirescu
a constituit-o anonimatul în care s-au jucat cele șase
meciuri, în tribunele Sălii de Sport fiind prezente doar vreo
zece persoane, care le-au încurajat frenetic pe fetele noastre în toate cele trei meciuri jucate!
l Câteva cuvinte și despre echipa masculină de MiniVolei. Participantă la un turneu internațional cu caracter de
pregătire, la care au participat șase echipe (împărțite în
două grupe, jucându-se în sistemul “cel mai bun din 3
seturi”), băieții antrenați de prof. Iosif Wecker au obținut o
victorie cu 2-0 (pe seturi: 25-11, 25-17) și o înfrângere cu
1-2 (25-23, 20-25, 12-25), jucând finala pentru locurile 45, pe care au câștigat-o cu scorul de 2-0 (25-11, 25-19).
CLAUDIU IACOB

CS WESTAR ARAD
În picioare (de la stânga): Vanessa Faur, Simona
Neagovici, antrenorul Iosif Wecker, Ioana
Grigoriu, Corina Crișan, Diana Truța; pe rândul
de jos (de la stânga): Anamaria Galeș, Sara Corb,
Alexia Cernea și Andreea Kiss

ACS ARANY JANOS SALONTA
(antrenor Adrian Iancău)

CS VIITORUL BORȘ
(antrenor Marius Drăgan, în stânga imaginii)

CS ERA SPORT ORADEA
(antrenoare Ioana Sanislav)
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