
În anul 2017, echipa 
de futsal Dunãrea a 
disputat 23 de jocuri 
oficiale, obþinând 9 
victorii, 2 remize ºi 
12 eºecuri. A marcat 
71 de goluri, 
încasând 87. 
ªoty&Co au încheiat 
anul pe locul 5.

Primul joc oficial din 
pe 19, respectiv 24 din etapa a 8-a nu se mai 2017 a avut loc pe 21 
aprilie. Bãnãþenii au disputã, reºiþenii ianuarie, la Cãlãraºi. În 
câºtigat ambele jocuri refuzând sã mai facã meci contând pentru 
(primul joc la Cãlãraºi, deplasarea la Cãlãraºi. etapa a 16-a a sezonului 
scor 0-6, respectiv 6-1, la Dunãrea câºtigã prin regular 2016 – 2017, 
Timiºoara), având la neprezentare, scor 5-0.„galben – albaºtrii" au 
dispoziþie un jucãtor fost învinºi cu 5-1 de FK În ultima etapã a turului, 
genial, pe brazilianul Odorheiu Secuiesc. A o nouã înfrângere, în 
Savio Valadares, noul urmat înfrângerea de la deplasare, FK Odorheiu 
component al Galaþi în faþa celor de la Secuiesc câºtigând clar 
selecþionatei României.United (scor 4-1) precum cu 9-3.
Ediþia de campionat ºi eliminarea din Cupa Returul debuteazã tot cu 
2017 – 2018 a debutat României. Pe 6 februarie, un eºec, la Timiºoara, 
pentru Dunãrea, pe 28 tot la Cãlãraºi, Dunãrea acolo unde Informatica 

era învinsã cu 1-0 de august. În primul joc, la câºtigã cu 7-1. Urmeazã 
Informatica Timiºoarta, Cãlãraºi, Dunãrea se douã victorii previzibile, 
formaþie care avea sã izbeºte tot de oþinute tot în faþa celor 
câºtige trofeul. Informatica, bãnãþenii de la City us (acasã, scor 
În campionat, Dunãrea câºtigând cu 4-2! Au 9-3, campioana a devenit 
obþine primul succes în urmat victoriile cu City o nãlucã prin liga I) ºi 
2017 pe 12 februarie, us /în deplasare) ºi respectiv Spicom (3-4, în 
învingând la Cãlãraºi pe Spicom Sf. Gheorghe deplasare).
Muncitorul Reºiþa cu 6-2. (acasã). În runda a 4-a, Returul de la Miercurea O nouã sincopã, a 3-a, la Dunãrea cedeazã pe Ciuc cu Imperial se Deva, acolo unde terenul campioanei, încheie nedecis, scor 5-5. Autobergamo se impune Autobergamo Deva, scor În ultima etapã din 2017, cu 6-1. În ultimele douã 4-2. Dunãrea încaseazã o jocuri ale sezonului 

Meciul cu Imperial WET înfrângere severã din regular, Dunãrea obþine 
M. Ciuc are cam de toate partea campioanei. tot atâtea victorii (8-3 
(inclusiv eliminãri(, Autobergamo, echipã acasã cu CFF Clujana ºi 4-
Dunãrea obþinând care dã lotului lãrgit al 1, în deplasare cu CSM 
finalmente victoria cu 5- României pentru EURO Poli Iaºi), încheind 
3. La Galaþi, în runda a 6- 2018, nu mai puþin de 8 sezonul pe 5.
a, United câºtigã cu 5-2. jucãtori se impune cu    În cele 6 jocuri disputate, 

6-0.Semisincopã în etapa a bãieþii noºtri s-au ales cu 
7-a, Dunãrea remizând la 3 victorii ºi 3 eºecuri, În cele 14 jocuri 
Cãlãraºi, 3-3 cu CSM Poli realizând un golaveraj, disputate, Dunãrea 
Iaºi, echipã antrenatã de 21-21. obþine 6 victorii, 2 
un fost selecþioner, Nelu remize ºi 6 înfrângeri, A urmat dubla din play – 
Stancea. golaverajul fiind negativ off cu Informatica 

Timiºoara, programatã 49-53.Partida cu Muncitorul 
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calificate pentru a participa la - prima echipã extrasã din urnã lit. c) din RSTJF (acordatã de o trebuie sã punã la dispoziþie minim Comitetul Executiv al 
jocurile de baraj ºi sã transmitã copia pentru fiecare joc de baraj este unitate medico-sportivã trei mingi de joc pentru buna Federaþiei Române de Fotbal 
Certificatului de Identitate Sportivã echipa organizatoare a jocului tur, competentã). desfãºurare a partidei.din data de 20 decembrie 2017 
al acestora eliberat de Ministerul returul urmând sã se desfãºoare pe 7.1. La jocurile de baraj, echipele 10) Cheltuielile necesare pentru a aprobat cu unanimitate de Tineretului ºi Sportului. terenul celeilalte echipe care va participante vor anexa la raportul organizarea jocurilor de baraj vor fi 

voturi Regulamentul privind dobândi calitatea de organizator al Echipele care nu vor transmite arbitrului, odatã cu înscrierea suportate de echipa organizatoare a 
Organizarea ºi Desfãºurarea joculuiCertificatul de Identitate Sportivã jucãtorilor ºi oficialilor, lista cu cei 22 fiecãrui joc astfel:
Jocurilor de Baraj pentru pânã la termenul prevãzut în 5) În situaþia în care, dupã disputarea de jucãtori care participã la aceste  cheltuielile cu indemnizaþiile 

prezentul Regulament nu vor avea celor douã jocuri, egalitatea se partide.Promovarea în Liga 3 cu arbitrilor ºi observatorilor în valoare 
drept de participare la jocul de baraj. menþine (la puncte ºi golaveraj), 7.2. În situaþia în care, în raportul de 3.000 lei, valoare menþiunile cã la art. 4 se va 
Nu are dreptul de a participa la baraj golurile marcate în deplasare arbitrului, vor fi trecuþi jucãtori care corespunzãtoare Ligii 3înlocui textul tezei I în sensul cã 
o echipã campioanã a unui judeþ conteazã dublu ºi se declarã nu se regãsesc pe lista cu cei 22 de  cheltuielile de organizare a jocului: stabilirea jocurilor se va 
dacã localitatea unde clubul îºi are câºtigãtoare echipa cu cel mai bun jucãtori depusã de cluburi la FRF – chirie stadion, asigurarea ordinii ºi efectua prin tragere la sorþi. sediul nu este în judeþul respectiv (în golaveraj. Dacã ºi în aceste condiþii Departamentul Competiþii, aceºtia siguranþei, a asistenþei medicale ºi a 
aceastã situaþie este acceptatã la egalitatea persistã, jocul se va nu vor avea drept de joc, iar în cazul tot ce implicã desfãºurarea jocurilor

De asemenea la art. 3 se va baraj echipa clasatã pe locul prelungi cu douã reprize a câte 15 folosirii lor comisiile competente ale 11) Cluburile cu echipe participante 
menþiona expres cã echipele care nu urmãtor, în campionatul judeþean minute, fãrã pauze între ele, dar cu o FRF vor aplica mãsurile la jocurile de baraj sunt obligate:
transmit Certificatul de Identitate respectiv, care îndeplineºte condiþiile pauzã de 5 minute acordatã la regulamentare care se impun. a. sã achite AJF-ului la care sunt Sportivã pânã la termenul prevãzut cerute de prezentul regulament) terminarea celor 90 de minute de 7.3. În cazul în care, dupã afiliate, pânã la data de 11 iunie în Regulament nu vor avea drept de joc.4) Stabilirea jocurilor de baraj va fi transmiterea tabelului la FRF apar 2018, suma de 3.000 lei, participare la jocul de baraj. fãcutã prin tragere la sorþi în În cazul în care egalitatea se menþine indisponibilitãþi, înlocuirile necesare reprezentând cheltuielile cu Regulament privind organizarea ºi prezenþa tuturor reprezentanþilor ºi dupã reprizele de prelungire, de jucãtori pot fi comunicate prin fax indemnizaþiile arbitrilor ºi desfãºurarea jocurilor de baraj asociaþiilor judeþene de fotbal, în echipa câºtigãtoare va fi desemnatã la FRF în ziua premergãtoare jocului, observatorilor.pentru promovarea în Liga 3, luna februarie 2018, de cãtre în urma executãrii loviturilor de pânã la ora 12.00, împreunã cu 

Nerespectarea acestei obligaþii campionatul ediþiei 2018 / 2019 dovezile medicale aferente.Departamentul Competiþii al FRF, departajare din punctul de 
conduce la neprogramarea echipei 1) Conform Hotãrârii Comitetului astfel: pedeapsã, în conformitate cu Legile 7.4. În situaþia eliminãrii portarului în 
clubului în cauzã la jocul de baraj ºi Executiv din 29 mai 2014, Jocului. primul joc de baraj, cluburile care au - în conformitate cu împãrþirea pe 
la pierderea jocului prin forfait;promoveazã din Liga 4 în Liga 3, trecut pe lista de 22 de jucãtori doar regiuni administrative a þãrii ºi 6) Sancþiunile care decurg din 

campionatul ediþiei 2018/2019, cele b. sã asigure toate condiþiile doi portari, pot înlocui pe listã þinând cont de necesitatea de a avea cumulul de cartonaºe galbene 
21 de echipe câºtigãtoare ale prevãzute de ROAF. pentru portarul eliminat cu un altul cu drept ºase judeþe în fiecare regiune, se primite de jucãtori în campionatul 
jocurilor de baraj dintre cele 42 de organizarea unui joc oficial;de joc pentru echipa respectivã.împart cele 42 asociaþii rezultând Ligii 4 nu acþioneazã în meciurile de 
campioane judeþene declarate de urmãtoarele 7 (ºapte) regiuni: c. stadionul pe care se va desfãºura baraj, menþinându-se numai 8) Au drept de joc la jocurile de 
AJF/AMFB. suspendãrile aplicate pentru alte baraj, jucãtorii legitimaþi/transferaþi jocul de baraj trebuie sã fie w Regiunea 1, Nord-Est: Bacãu, 
Conform Hotãrârii Comitetului abateri disciplinare (cartonaº roºu, regulamentar la clubul în cauzã, cu omologat cel puþin pentru nivelul Botoºani, Neamþ, Iaºi, Suceava, 
Executiv din 23 aprilie 2015, jocurile etc.). excepþia celor legitimaþi/transferaþi Ligii 4;Vaslui
se desfãºoarã în sistem eliminatoriu, în ultimele 6 etape înainte de w Regiunea 2, Nord-Vest: Bihor, 7) Cluburile ale cãror echipe s-au d. clubul organizator are obligaþia de 
tur - retur, pe terenul fiecãrei echipe. terminarea campionatului Ligii a 4-a, Bistriþa Nãsãud, Cluj, Maramureº, calificat la jocurile de baraj au a asigura pe întreaga desfãºurare a 
Pentru promovarea în Liga 3, datele aºa cum prevede art. 19, alin. 7, teza Satu Mare, Sãlaj obligaþia sã depunã la FRF, în jocului, asistenþa medicalã în 
de disputare sunt: 16 iunie 2018, ora finalã din RSTJF.vederea înregistrãrii, pânã la data de w Regiunea 3, Centru: Alba, Braºov, conformitate cu prevederile art. 54 
18:00, turul, ºi 23 iunie 2018, ora 9) În jocurile de baraj se aplicã si 13 iunie 2018, tabele nominale Mureº, Covasna, Harghita, Sibiu din ROAF, corespunzãtoare Ligii 3.17:30, returul. urmãtoarele reguli:cuprinzând maxim 22 jucãtori care w Regiunea 4, Vest: Arad, Caraº Prezentul regulament se 2) Au dreptul sã participe la jocurile participã la jocul de baraj, tabele a) pot fi efectuate maxim 4 (patru) Severin, Hunedoara, Timiº, Gorj, completeazã în mod corespunzãtor de baraj numai echipele aparþinând care vor cuprinde urmãtoarele date: înlocuiri de jucãtori;Mehedinþi cu dispoziþiile Regulamentului de structurilor sportive cu personalitate 

b) folosirea jucãtorilor juniori, a  numele ºi prenumele jucãtorilor, w Regiunea 5, Sud-Vest: Dolj, Olt, Organizare a Activitãþii Fotbalistice, juridicã. Pânã la data de 15 ianuarie 
jucãtorilor U19 sau a jucãtorilor U21 CNP-ul, data ºi locul naºterii;Vâlcea, Argeº, Teleorman, Regulamentului Disciplinar, 2018, fiecare asociaþie judeþeanã are 
va fi înDâmboviþa Regulamentului privind Statutul ºi  numãrul carnetului de legitimare / obligaþia de a trimite, la 
conformitate cu regulamentele FRF w Regiunea 6, Sud: Cãlãraºi, Giurgiu, licenþei; Transferul Jucãtorilor de Fotbal, Departamentul Competiþii al FRF, un 
în vigoare la momentul jocului;Ialomiþa, Bucureºti, Ilfov, Prahova Legilor Jocului pentru fotbal în 11 ºi tabel cu cluburile/asociaþiile sportive Tabelul va fi semnat ºi ºtampilat atât 
c) identificarea jucãtorilor a altor norme specifice activitãþii w Regiunea 7, Sud-Est: Brãila, Galaþi, participante la campionatul Ligii 4, de reprezentantul legal al clubului, 
(seniori/juniori) se face numai cu competiþionale, dupã caz.Tulcea, Constanþa, Buzãu, Vranceaediþia 2017/2018. cât ºi de AJF-ul competent teritorial, 
carnetul de legitimare sau licenþa;3) Asociaþiile judeþene de fotbal, - pentru fiecare regiune în parte, care va confirma cã jucãtorii din Dacã existã omisiuni în acest 
d) ambele echipe sunt obligate sã se respectiv, AMFB, sunt obligate sã tragerea la sorþi va fi fãcutã doar tabel au drept de joc pentru echipa regulament, organismele de luare 
prezinte la teren cu douã seturi de comunice cãtre Departamentul între cele ºase echipe, stabilindu-se respectivã, au vizã anualã pe 2018 ºi ale deciziei vor lua hotãrârea în 
echipament de culori diferite;Competiþii al FRF, în scris, pânã la astfel cele 3 (trei) jocuri de baraj din au vizã medicalã valabilã care va concordanþã cu prevederile 
e) echipa organizatoare a jocului data de 11 iunie 2018, echipele fiecare regiune trebui sã fie în conformitate cu art.7, regulamentelor FRF în vigoare.

n Fotbal

Lotul echipei de futsal Dunãrea Cãlãraºi se va reuni pe 15 
ianuarie, este anunþul postat pe pagina oficialã de 
facebook a echipei. ªoty&Co vor da startul pregãtirilor 
pentru partea a doua a sezonului care va debuta oficial pe 
17 februarie când vor avea loc pânã pe 20 februarie 
partidele din cadrul optimilor de finalã ale Cupei României.

Sezonul regular se reia pe 25 februarie când sunt programate 
jocurile din cadrul etapei a 15-a. În primãvarã, „galben – albaºtrii" 
vor mai disputa 4 partide în cadrul sezonului regular. Douã pe teren 
propriu (cu United Galaþi ºi FK Odorheiu Secuiesc) ºi tot atâtea în 
deplasare (cu CSM Poli Iaºi ºi Muncitorul Reºiþa). Partidele vor avea 
loc în intervalul 25 februarie – 7 aprilie. Urmeazã apoi play – off-ul, 
primele 6 echipe din top fiind împãrþite în douã grupe de 3.
În acest moment, Dunãrea ocupã locul 5 totalizând dupã 14 etape 
20 de puncte. Clasamentul e dominat de Autobergamo Deva cu 36 
de puncte. Urmeazã FK Odorheiu Secuiesc, cu 35 de puncte (14 
jocuri), pe 3 aflându-se Informatica Timiºoara, tot cu 35 de puncte 
dar din 13 jocuri.
Golgeterul Dunãrii este Predrag Jovanovic cu 11 goluri, el fiind 
urmat de Stefan Krstic, cu 10 reuºite ºi Robert Vârlan, cu 6 goluri.

n 
Et. 15 / 25.02 Dunãrea – United Galaþi
Et. 16 / 11.03 CSM Poli Iaºi – Dunãrea
Et. 17 / 25.03 Muncitorul Reºiþa – Dunãrea
Et. 18 / 07.04 Dunãrea – FK Odorheiu Secuiesc

n Top 6 dupã disputarea a 14 etape din cadrul sezonului regular
1. Autobergamo Deva 14 11 3 0 116-21 36
2. FK Odorheiu Secuiesc 14 11 2 1 123-44 35
2. Informatica Timiºoara 13 11 2 0 85-16 35
4. United Galaþi 13 10 1 2 71-27 31
5. Dunãrea Cãlãraºi 14 6 2 6 49-53 20
6. Imperial WET 14 4   2 8 62-67 14 

n Etapa a 15-a / 25 februarie 2017
City'us Tg. Mureº – CSM Poli Iaºi; Informatica Timiºoara – Spicom 
Sf. Gheorghe; FK Odorheiu Secuiesc – Autobergamo Deva; 
Muncitorul Reºiþa – Imperial WET; Dunãrea Cãlãraºi – United Galaþi

n Play - off. La finalul celor 18 etape, primele 6 clasate vor fi 
împãrþite în douã grupe de trei astfel:
Grupa semifinalã A: Locul 1 (3 puncte), Locul 3 (un punct), Locul 6 
(0 puncte)
Grupa semifinalã B: Locul 2 (3 puncte), Locul 4 (un punct), Locul 5 
(0 puncte)
Finala se va disputa între primele clasate în fiecare grupã în sistem 
cel mai bun din 5 meciuri (trei jocuri la echipa mai bine clasatã în 
sezonul regular).
Finala micã a campionatului se va juca în sistem tur-retur între 
ocupantele poziþiilor secunde în grupele semifinale.
În play-out, se vor întâlni Locul 7 vs Locul 10 ºi Locul 8 vs Locul 9, în 
sistem cel mai bun din 3 jocuri. Apoi, învinsele vor juca dupã 
acelaºi sistem pentru a decide cine retrogradeazã direct ºi cine va 
disputa barajul cu a doua clasatã din Liga 2.

Cu cine va juca Dunãrea în mini – returul sezonului regular

Sala de ºedinþe a Consiliului Judeþean Cãlãraºi a pe douã paliere. Primul a însemnat organizarea 
gãzduit spre finalul anului trecut toatã suflarea Cupei Trend la mini fotbal, competiþie derulatã 
fotbalului judeþean cãlãrãºean. Conducerea AJF recent la Cãlãraºi ºi la care au participat elevii 
Cãlãraºi a înmânat echipamentele sportive din 16 ºcoli gimnaziale ºi licee dijn judeþul 
achiziþionate în cadrul proiectului „Fotbalul Cãlãraºi. Vã spun cã toþi participanþii au fost 
amator ºi juvenil – Dezvoltare, Imagine, foarte – foarte mulþumiþi. Copiii, mai ales cei 
Descoperire Talente ºi Promovare în judeþul din mediul rural, au avut parte de condiþii bune 
Cãlãraºi", în valoare de 220 mii lei, finanþat de de cazare ºi masã. Bineînþeles cã echipele 
Consiliul Judeþean din fonduri nerambursabile câºtigãtoare ale primelor 3 locuri au primt 
conform Legii 350 / 2005 în proporþie de 90%, seturi complete de echipamente, mingi, cupe, 
diferenþa fiind acoperitã din resurse proprii ale diplome. Cel de-al doilea palier al proiectului se 
AJF. adreseazã dumneavoastrã. Aº vrea sã prezint ºi 

conþinutul unei genþi: un sac cu 7 mingi, un set A fost prezent ºi preºedintele CJ Cãlãraºi, Vasile 
complet format din ºort, tricou, jambiere Iliuþã care a lãudat initiativa ºefului forului 
pentru jucãtorii de câmp. Pentru portari am fotbalistic local, Dorinel Dincã de a demara un 

2-a, Dunãrea Cãlãraºi, ci ºi toate formaþiile de achiziþionat câte douã seturi: mãnuºi astfel de proiect susþinând cã ]n 2018 instituþia 
fotbal din acest judeþ, sã beneficieze de profesionale, tricouri, ºorturi, jambiere, toate pe care o reprezintã se va implica ºi mai mult în 
sprijinul Consiliului Judeþean. Am implementat marca Jako, o firmã germanã care concureazã susþinerea fotbalului de masã, chiar la nivel de 
acest proiect pentru cã am vrut sã ne adresãm cu alte mãrci de renume ca Nike ºi Adidas. În ºcoli gimnaziale ºi licee. "Aceastã initiativã a 
întregului judeþ. Cred cã nu e decât un început plus, echipele din liga a 4-a vor avea ºi câte 20 venit în urmã cu 2 ani când am fãcut 
care va continua cu alte proiecte, poate mult de treninguri pentru jucãtori. Aceasta este ºi promisiunea cã putem sã ajutãm sportul. Am 
mai bune." a spus Iliuþã.avut niºte discuþii cu domnul Dincã ºi am diferenþa faþã de echipele din liga a 5-a. 
Preºedintele AJF Cãlãraºi, Dorinel Dincã a trecut stabilit cã dumnealui sã devinã consilierul meu Personal, sunt mulþumit de calitatea obiectelor 
în revistã activitãþile derulate în cadrul pentru a-mi spune ce înseamnã cu adevãrat achiziþionate ºi sper sã vã fie de folos în 
proiectului mai sus menþionat invitând la final fotbalul în judeþul Cãlãraºi. A acceptat ºi-i viitoarele partide pe care le veþi disputa în 
delegaþii echipelor sã intre în posesia mulþumesc încã o datã pentru acest lucru ºi iatã campionat. Vã urez mult succes ºi spor în tot 
echipamentelor sportive, achiziþionate cu cã azi avem primele rezultate. Acest proiect, ceea ce veþi face în plan fotbalistic" a fost 

domnule Dincã, l-ai gândit, l-ai pus în practicã sprijinul financiar oferit de CJ Cãlãraºi în baza mesajul adresat de Dorinel Dincã, ºeful AJF 
astfel încât nu doar echipa de fotbal din liga a Legii 350 / 2005. "Acest proiect s-a desfãºurat Cãlãraºi.

Returul sezonului 2017 – 2018 al ligii a 
4-a la fotbal debuteazã pe 3 martie 
dacã ºi condiþiile meteo vor fi 
favorabile, anunþã AJF Cãlãraºi. 
Secretarul forului fotbalistic local, 
Daniel ªtefan a mai adãugat cã startul 
returului va fi precedat de organizarea 
unei noi etape din cadrul Cupei 
României – faza judeþeanã, cel mai 
probabil pe 24 februarie.

Perioada de transferuri va începe pe 
17 ianuarie ºi se va încheia cu 48 de 
ore înainte de startul returului.

În acest moment, pe primul loc în 
topul campionatului judeþean se aflã 
Venus Independenþa cu 43 de puncte, 
echipa pregãtitã de Ilie Zeciu fiind 
urmatã de Dunãrea Ciocãneºti, cu 40 
de puncte ºi Unirea Mãnãstirea, cu 37 
de puncte.

La juniori, pe primul loc se aflã ACS 
Roseþi cu 43 de puncte. Poziþia 
secundã e ocupatã de Zarea Cuza 
Vodã cu 39 de puncte iar pe 3 este 
Victoria Chirnogi cu 37 de puncte.

n Futsal

Jucãtorii echipei de futsal nevoie oferind echilibru, Primul este titularul din poarta 
consistenþã ºi multã experienþã în Dunãrii, convocat în lotul lãrgit al Dunãrea Cãlãraºi se gãsesc în 
joc. În aceastã toamnã, României pentru EURO 2018. faþa unui nou început. Sezonul 
„principalul", Marian ªotârcã a Internaþionalul nostru Ionuþ regular al ligii I se reia pe 25 
jucat mai puþin preferând sã-ºi Movileanu a avut un sezon bun 

februarie cu jocurile din cadrul coordoneze elevii mai mult de pe însã s-a accidentat în ultima vreme 
etapei a 15-a. Dunãrea, margine. ieºind din vederile selecþionerului 
ocupanta locului 5 cu 20 de Robert Lupu
puncte, va debuta în acest an Locul 2 este ocupat de 

internaþionalul sârb, Stefan Krstic, pe teren propriu înfruntând 
cel care ocupã în acest moment ºi formaþia gãlãþeanã, CS United, 
poziþia a 2-a în topul marcatorilor aflatã în acest moment pe locul 
Dunãrii cu 10 reuºite.

4 în clasament. Primul loc revine lui Marian 
Plugaru (nãscut pe 18 martie 

În 2017, Dunãrea a jucat în total 23 1990), un jucãtor constant, foarte 
de partide. În partea a doua a util, extrem de harnic în teren. La 
sezonului regular 2016-2017, fel ca Moldovanu, Plugaru a primit 
echipa pregãtitã de Marian ªotârcã ºi el convocarea în lotul lãrgit al 
a disputat 9 jocuri din care 6 în României pentru EURO 2018 cerut 
campionat, 2 în play – off ºi unul în de UEFA.
optimile de finalã ale Cupei 
României.

Dunãrea Cãlãraºi În aceastã ediþie „galben – Locul 4 este ocupat de sârbul 
albaºtrii" au evoluat în 14 jocuri, Predrag Jovanovic, transferat la - Top 5 Arena Media
toate în cadrul sezonului regular. începutul acestui sezon. În vârstã 

1. Marian Plugaru
În cele 23 de partide, Marian de 26 de ani, internaþionalul sârb a 

2. Stefan Krsticªotârcã a mizat pe 18 jucãtori. devenit golgeterul Dunãrii cu 11 
goluri. Tot pe 4 se aflã ºi portarul Arena Media (www.arenamedia.ro 3. Andrei Moldovanu, Ionuþ 
Eugen Cinaru, un foarte bun ºi Arena) a întocmit topul celor mai Movileanu
înlocuitor al titularului Andrei buni jucãtori.

4. Predrag Jovanovic, Eugen CinaruMoldovanu.Pe locul 5 se aflã veteranii George 
5. Marian ªotârcã, George Locul 3 este împãrþit de Andrei Tomescu ºi Marian ªotârcã. Ambii 

Tomescu.Moldovanu ºi Ionuþ Movileanu. au evoluat ori de câte ori a fost 

Minifotbalul ar putea prinde rãdãcini 
serioase ºi la Cãlãraºi. Din primãvara anului 
viitor se va derula, în oraºul municipiu – 
reºedinþã de judeþ, o competiþie de 
anvergurã iniþiatã de fostul jucãtor al 
Dunãrii, Mircea ªtefan, în prezent unul din 
golgeterii liderului campionatului judeþean 
de fotbal, Venus Independenþa. 

„Ideea organizãrii unei astfel de competiþii 
mi-a venit dupã ce am început sã practic ºi jucãtori de câmp, pe foaie putând figura 12 
eu, ca sã zic aºa, minifotbalul. Joc în jucãtori. Lotul va putea cuprinde cel mult 20 
Bucureºti pentru o echipã angrenatã într-un de jucãtori.
adevãrat campionat. Acolo minifotbalul a 

În primãvarã, echipele participante vor achita prins rãdãcini serioase. Îi poþi vedea jucând 
o taxã de înscriere. Mircea ªtefan va pune la pe Ghionea, Mamele, Gurguiatu, fost 
bãtaie ºi premii în valoare totalã de peste component al Dunãrii ºi chiar Movileanu. 
4500 lei. Echipa clasatã pe primul loc va Meciurile sunt extrem de disputate, 
încasa 2000 de lei, cea de pe locul 2, 1500 lei spectacolul fiind garantat. Ei bine, mi-am 
iar formaþia de pe 3, 1000 de lei. „Vom propus sã aduc minifotbalul organizat, la 
acorda ºi premii suplimentare, individuale. Cãlãraºi. ªi din acest punct de vedere aº 
Aºteptãm sã ni se alãture ºi sponsori care sã vrea sã organizez un campionat pe care l-am 
ne susþinã în promovarea în condiþii optime botezat deja „Liga I Arena" care sã cuprindã 
a acestui campionat" a mai spus Mircea cel puþin 10 echipe. Se va juca în sistem 
ªtefan.fiecare cu fiecare, tur ºi retur. Competiþia 
Perioada de înscriere pentru prima ediþie a este preconizatã a începe undeva la finele 
campionatului este: 08.01.2018 - 19.02.2018.lunii martie. Mi-aº dori din suflet sã fie un 
Pentru a intra în posesia documentaþiei ne succes iar proiectul sã prindã contur chiar ºi 
puteþi contacta pe email: la nivelul elevilor într-un viitor nu prea 
liga1arena@yahoo.com sau la telefon îndepãrtat" susþine Mircea ªtefan, omul care 
0735733735.a slujit gruparea din B-dul Republicii, preþ de 

16 sezoane. Parteneri: Condorul SA, AJF Cãlãraºi, R&S 
GUARD SECURITY, Doctor Telescu Lilian, Baio Viitoarele jocuri se vor disputa pe durata a 
Fitnessclubdouã reprize a câte 20 de minute (nu 

efective!), pauza fiind de 5 minute. Fiecare Mai multe detalii puteþi obþine pe pagina de 
echipã va fi formatã dintr-un portar ºi 5 facebook Liga 1 Arena.

Ediþia 2016 - 2017

Ediþia 2017 - 2018: 

Mini – retur: 21 ianuarie – 27 martie

Et. 16 Dunãrea – FK Odorheiu Secuiesc 1-5

Et. 17 United Galaþi – Dunãrea 4-1

Et. 18 Dunãrea – Muncitorul Reºiþa 6-2

Et. 19 Autobergamo Deva – Dunãrea 6-1

Et. 20 Dunãrea a stat.

Et. 21 Dunãrea – CFF Clujana 8-3

Et. 22 CSM Poli Iaºi – Dunãrea 1-4

6             3            0            3            21-21            9

n Play – Off

19 aprilie Dunãrea – Informatica 0-6

23 aprilie Informatica – Dunãrea 6-1

n Cupa României – Optimi de finalã

6 februarie Dunãrea – Informatica 0-1

28 august – 14 decembrie

n TUR

Et. 1 Dunãrea – Informatica Timiºoara 2-4

Et. 2 City us Tg. Mureº – Dunãrea 1-2

Et. 3 Dunãrea – Spicom Sf. Gheorghe 6-0

Et. 4 Autobergamo Deva – Dunãrea 4-2

Et. 5 Dunãrea – Imperial WET 5-3

Et. 6 United Galaþi – Dunãrea 5-2

Et. 7 Dunãrea – CSM Poli Iaºi 3-3

Et. 8 Dunãrea – Muncitorul Reºiþa 5-0 (N)

Et. 9 FK Odorheiu Secuiesc – Dunãrea 9-3

n RETUR

Et. 10 Informatica – Dunãrea 7-1

Et. 11 Dunãrea – City us Tg. Mureº 9-3

Et. 12 Spicom Sf. Gheorghe – Dunãrea 4-4

Et. 13 Dunãrea – Autobergamo Deva 0-6

Et. 14 Imperial WET – Dunãrea 5-5

14            6            2            6           49-53         20

n Futsal

Dunãrea - Bilanþ 2017
n Futsal

Dunãrea se va reuni 
pe 15 ianuarie

Arena Media: Marian Plugaru, cel mai 
bun jucãtor de futsal al Dunãrii, în 2017!

Din primãvarã, minifotbal de calitate la 
Cãlãraºi. Liga I Arena, spectacol garantat!

Jocurile barajului de promovare în Liga a 3-a: 
16 iunie 2018 (turul), respectiv 23 iunie 2018 (returul)

n AJF Cãlãraºi

Returul debuteazã 
pe 3 martie

AJF a înmânat echipamentele sportive achiziþionate în cadrul 
unui proiect finanþat de CJ Cãlãraºi din fonduri nerambursabile



În anul 2017, echipa 
de futsal Dunãrea a 
disputat 23 de jocuri 
oficiale, obþinând 9 
victorii, 2 remize ºi 
12 eºecuri. A marcat 
71 de goluri, 
încasând 87. 
ªoty&Co au încheiat 
anul pe locul 5.

Primul joc oficial din 
pe 19, respectiv 24 din etapa a 8-a nu se mai 2017 a avut loc pe 21 
aprilie. Bãnãþenii au disputã, reºiþenii ianuarie, la Cãlãraºi. În 
câºtigat ambele jocuri refuzând sã mai facã meci contând pentru 
(primul joc la Cãlãraºi, deplasarea la Cãlãraºi. etapa a 16-a a sezonului 
scor 0-6, respectiv 6-1, la Dunãrea câºtigã prin regular 2016 – 2017, 
Timiºoara), având la neprezentare, scor 5-0.„galben – albaºtrii" au 
dispoziþie un jucãtor fost învinºi cu 5-1 de FK În ultima etapã a turului, 
genial, pe brazilianul Odorheiu Secuiesc. A o nouã înfrângere, în 
Savio Valadares, noul urmat înfrângerea de la deplasare, FK Odorheiu 
component al Galaþi în faþa celor de la Secuiesc câºtigând clar 
selecþionatei României.United (scor 4-1) precum cu 9-3.
Ediþia de campionat ºi eliminarea din Cupa Returul debuteazã tot cu 
2017 – 2018 a debutat României. Pe 6 februarie, un eºec, la Timiºoara, 
pentru Dunãrea, pe 28 tot la Cãlãraºi, Dunãrea acolo unde Informatica 

era învinsã cu 1-0 de august. În primul joc, la câºtigã cu 7-1. Urmeazã 
Informatica Timiºoarta, Cãlãraºi, Dunãrea se douã victorii previzibile, 
formaþie care avea sã izbeºte tot de oþinute tot în faþa celor 
câºtige trofeul. Informatica, bãnãþenii de la City us (acasã, scor 
În campionat, Dunãrea câºtigând cu 4-2! Au 9-3, campioana a devenit 
obþine primul succes în urmat victoriile cu City o nãlucã prin liga I) ºi 
2017 pe 12 februarie, us /în deplasare) ºi respectiv Spicom (3-4, în 
învingând la Cãlãraºi pe Spicom Sf. Gheorghe deplasare).
Muncitorul Reºiþa cu 6-2. (acasã). În runda a 4-a, Returul de la Miercurea O nouã sincopã, a 3-a, la Dunãrea cedeazã pe Ciuc cu Imperial se Deva, acolo unde terenul campioanei, încheie nedecis, scor 5-5. Autobergamo se impune Autobergamo Deva, scor În ultima etapã din 2017, cu 6-1. În ultimele douã 4-2. Dunãrea încaseazã o jocuri ale sezonului 

Meciul cu Imperial WET înfrângere severã din regular, Dunãrea obþine 
M. Ciuc are cam de toate partea campioanei. tot atâtea victorii (8-3 
(inclusiv eliminãri(, Autobergamo, echipã acasã cu CFF Clujana ºi 4-
Dunãrea obþinând care dã lotului lãrgit al 1, în deplasare cu CSM 
finalmente victoria cu 5- României pentru EURO Poli Iaºi), încheind 
3. La Galaþi, în runda a 6- 2018, nu mai puþin de 8 sezonul pe 5.
a, United câºtigã cu 5-2. jucãtori se impune cu    În cele 6 jocuri disputate, 

6-0.Semisincopã în etapa a bãieþii noºtri s-au ales cu 
7-a, Dunãrea remizând la 3 victorii ºi 3 eºecuri, În cele 14 jocuri 
Cãlãraºi, 3-3 cu CSM Poli realizând un golaveraj, disputate, Dunãrea 
Iaºi, echipã antrenatã de 21-21. obþine 6 victorii, 2 
un fost selecþioner, Nelu remize ºi 6 înfrângeri, A urmat dubla din play – 
Stancea. golaverajul fiind negativ off cu Informatica 

Timiºoara, programatã 49-53.Partida cu Muncitorul 

10 SPORT 11SPORT

calificate pentru a participa la - prima echipã extrasã din urnã lit. c) din RSTJF (acordatã de o trebuie sã punã la dispoziþie minim Comitetul Executiv al 
jocurile de baraj ºi sã transmitã copia pentru fiecare joc de baraj este unitate medico-sportivã trei mingi de joc pentru buna Federaþiei Române de Fotbal 
Certificatului de Identitate Sportivã echipa organizatoare a jocului tur, competentã). desfãºurare a partidei.din data de 20 decembrie 2017 
al acestora eliberat de Ministerul returul urmând sã se desfãºoare pe 7.1. La jocurile de baraj, echipele 10) Cheltuielile necesare pentru a aprobat cu unanimitate de Tineretului ºi Sportului. terenul celeilalte echipe care va participante vor anexa la raportul organizarea jocurilor de baraj vor fi 

voturi Regulamentul privind dobândi calitatea de organizator al Echipele care nu vor transmite arbitrului, odatã cu înscrierea suportate de echipa organizatoare a 
Organizarea ºi Desfãºurarea joculuiCertificatul de Identitate Sportivã jucãtorilor ºi oficialilor, lista cu cei 22 fiecãrui joc astfel:
Jocurilor de Baraj pentru pânã la termenul prevãzut în 5) În situaþia în care, dupã disputarea de jucãtori care participã la aceste  cheltuielile cu indemnizaþiile 

prezentul Regulament nu vor avea celor douã jocuri, egalitatea se partide.Promovarea în Liga 3 cu arbitrilor ºi observatorilor în valoare 
drept de participare la jocul de baraj. menþine (la puncte ºi golaveraj), 7.2. În situaþia în care, în raportul de 3.000 lei, valoare menþiunile cã la art. 4 se va 
Nu are dreptul de a participa la baraj golurile marcate în deplasare arbitrului, vor fi trecuþi jucãtori care corespunzãtoare Ligii 3înlocui textul tezei I în sensul cã 
o echipã campioanã a unui judeþ conteazã dublu ºi se declarã nu se regãsesc pe lista cu cei 22 de  cheltuielile de organizare a jocului: stabilirea jocurilor se va 
dacã localitatea unde clubul îºi are câºtigãtoare echipa cu cel mai bun jucãtori depusã de cluburi la FRF – chirie stadion, asigurarea ordinii ºi efectua prin tragere la sorþi. sediul nu este în judeþul respectiv (în golaveraj. Dacã ºi în aceste condiþii Departamentul Competiþii, aceºtia siguranþei, a asistenþei medicale ºi a 
aceastã situaþie este acceptatã la egalitatea persistã, jocul se va nu vor avea drept de joc, iar în cazul tot ce implicã desfãºurarea jocurilor

De asemenea la art. 3 se va baraj echipa clasatã pe locul prelungi cu douã reprize a câte 15 folosirii lor comisiile competente ale 11) Cluburile cu echipe participante 
menþiona expres cã echipele care nu urmãtor, în campionatul judeþean minute, fãrã pauze între ele, dar cu o FRF vor aplica mãsurile la jocurile de baraj sunt obligate:
transmit Certificatul de Identitate respectiv, care îndeplineºte condiþiile pauzã de 5 minute acordatã la regulamentare care se impun. a. sã achite AJF-ului la care sunt Sportivã pânã la termenul prevãzut cerute de prezentul regulament) terminarea celor 90 de minute de 7.3. În cazul în care, dupã afiliate, pânã la data de 11 iunie în Regulament nu vor avea drept de joc.4) Stabilirea jocurilor de baraj va fi transmiterea tabelului la FRF apar 2018, suma de 3.000 lei, participare la jocul de baraj. fãcutã prin tragere la sorþi în În cazul în care egalitatea se menþine indisponibilitãþi, înlocuirile necesare reprezentând cheltuielile cu Regulament privind organizarea ºi prezenþa tuturor reprezentanþilor ºi dupã reprizele de prelungire, de jucãtori pot fi comunicate prin fax indemnizaþiile arbitrilor ºi desfãºurarea jocurilor de baraj asociaþiilor judeþene de fotbal, în echipa câºtigãtoare va fi desemnatã la FRF în ziua premergãtoare jocului, observatorilor.pentru promovarea în Liga 3, luna februarie 2018, de cãtre în urma executãrii loviturilor de pânã la ora 12.00, împreunã cu 

Nerespectarea acestei obligaþii campionatul ediþiei 2018 / 2019 dovezile medicale aferente.Departamentul Competiþii al FRF, departajare din punctul de 
conduce la neprogramarea echipei 1) Conform Hotãrârii Comitetului astfel: pedeapsã, în conformitate cu Legile 7.4. În situaþia eliminãrii portarului în 
clubului în cauzã la jocul de baraj ºi Executiv din 29 mai 2014, Jocului. primul joc de baraj, cluburile care au - în conformitate cu împãrþirea pe 
la pierderea jocului prin forfait;promoveazã din Liga 4 în Liga 3, trecut pe lista de 22 de jucãtori doar regiuni administrative a þãrii ºi 6) Sancþiunile care decurg din 

campionatul ediþiei 2018/2019, cele b. sã asigure toate condiþiile doi portari, pot înlocui pe listã þinând cont de necesitatea de a avea cumulul de cartonaºe galbene 
21 de echipe câºtigãtoare ale prevãzute de ROAF. pentru portarul eliminat cu un altul cu drept ºase judeþe în fiecare regiune, se primite de jucãtori în campionatul 
jocurilor de baraj dintre cele 42 de organizarea unui joc oficial;de joc pentru echipa respectivã.împart cele 42 asociaþii rezultând Ligii 4 nu acþioneazã în meciurile de 
campioane judeþene declarate de urmãtoarele 7 (ºapte) regiuni: c. stadionul pe care se va desfãºura baraj, menþinându-se numai 8) Au drept de joc la jocurile de 
AJF/AMFB. suspendãrile aplicate pentru alte baraj, jucãtorii legitimaþi/transferaþi jocul de baraj trebuie sã fie w Regiunea 1, Nord-Est: Bacãu, 
Conform Hotãrârii Comitetului abateri disciplinare (cartonaº roºu, regulamentar la clubul în cauzã, cu omologat cel puþin pentru nivelul Botoºani, Neamþ, Iaºi, Suceava, 
Executiv din 23 aprilie 2015, jocurile etc.). excepþia celor legitimaþi/transferaþi Ligii 4;Vaslui
se desfãºoarã în sistem eliminatoriu, în ultimele 6 etape înainte de w Regiunea 2, Nord-Vest: Bihor, 7) Cluburile ale cãror echipe s-au d. clubul organizator are obligaþia de 
tur - retur, pe terenul fiecãrei echipe. terminarea campionatului Ligii a 4-a, Bistriþa Nãsãud, Cluj, Maramureº, calificat la jocurile de baraj au a asigura pe întreaga desfãºurare a 
Pentru promovarea în Liga 3, datele aºa cum prevede art. 19, alin. 7, teza Satu Mare, Sãlaj obligaþia sã depunã la FRF, în jocului, asistenþa medicalã în 
de disputare sunt: 16 iunie 2018, ora finalã din RSTJF.vederea înregistrãrii, pânã la data de w Regiunea 3, Centru: Alba, Braºov, conformitate cu prevederile art. 54 
18:00, turul, ºi 23 iunie 2018, ora 9) În jocurile de baraj se aplicã si 13 iunie 2018, tabele nominale Mureº, Covasna, Harghita, Sibiu din ROAF, corespunzãtoare Ligii 3.17:30, returul. urmãtoarele reguli:cuprinzând maxim 22 jucãtori care w Regiunea 4, Vest: Arad, Caraº Prezentul regulament se 2) Au dreptul sã participe la jocurile participã la jocul de baraj, tabele a) pot fi efectuate maxim 4 (patru) Severin, Hunedoara, Timiº, Gorj, completeazã în mod corespunzãtor de baraj numai echipele aparþinând care vor cuprinde urmãtoarele date: înlocuiri de jucãtori;Mehedinþi cu dispoziþiile Regulamentului de structurilor sportive cu personalitate 

b) folosirea jucãtorilor juniori, a  numele ºi prenumele jucãtorilor, w Regiunea 5, Sud-Vest: Dolj, Olt, Organizare a Activitãþii Fotbalistice, juridicã. Pânã la data de 15 ianuarie 
jucãtorilor U19 sau a jucãtorilor U21 CNP-ul, data ºi locul naºterii;Vâlcea, Argeº, Teleorman, Regulamentului Disciplinar, 2018, fiecare asociaþie judeþeanã are 
va fi înDâmboviþa Regulamentului privind Statutul ºi  numãrul carnetului de legitimare / obligaþia de a trimite, la 
conformitate cu regulamentele FRF w Regiunea 6, Sud: Cãlãraºi, Giurgiu, licenþei; Transferul Jucãtorilor de Fotbal, Departamentul Competiþii al FRF, un 
în vigoare la momentul jocului;Ialomiþa, Bucureºti, Ilfov, Prahova Legilor Jocului pentru fotbal în 11 ºi tabel cu cluburile/asociaþiile sportive Tabelul va fi semnat ºi ºtampilat atât 
c) identificarea jucãtorilor a altor norme specifice activitãþii w Regiunea 7, Sud-Est: Brãila, Galaþi, participante la campionatul Ligii 4, de reprezentantul legal al clubului, 
(seniori/juniori) se face numai cu competiþionale, dupã caz.Tulcea, Constanþa, Buzãu, Vranceaediþia 2017/2018. cât ºi de AJF-ul competent teritorial, 
carnetul de legitimare sau licenþa;3) Asociaþiile judeþene de fotbal, - pentru fiecare regiune în parte, care va confirma cã jucãtorii din Dacã existã omisiuni în acest 
d) ambele echipe sunt obligate sã se respectiv, AMFB, sunt obligate sã tragerea la sorþi va fi fãcutã doar tabel au drept de joc pentru echipa regulament, organismele de luare 
prezinte la teren cu douã seturi de comunice cãtre Departamentul între cele ºase echipe, stabilindu-se respectivã, au vizã anualã pe 2018 ºi ale deciziei vor lua hotãrârea în 
echipament de culori diferite;Competiþii al FRF, în scris, pânã la astfel cele 3 (trei) jocuri de baraj din au vizã medicalã valabilã care va concordanþã cu prevederile 
e) echipa organizatoare a jocului data de 11 iunie 2018, echipele fiecare regiune trebui sã fie în conformitate cu art.7, regulamentelor FRF în vigoare.

n Fotbal

Lotul echipei de futsal Dunãrea Cãlãraºi se va reuni pe 15 
ianuarie, este anunþul postat pe pagina oficialã de 
facebook a echipei. ªoty&Co vor da startul pregãtirilor 
pentru partea a doua a sezonului care va debuta oficial pe 
17 februarie când vor avea loc pânã pe 20 februarie 
partidele din cadrul optimilor de finalã ale Cupei României.

Sezonul regular se reia pe 25 februarie când sunt programate 
jocurile din cadrul etapei a 15-a. În primãvarã, „galben – albaºtrii" 
vor mai disputa 4 partide în cadrul sezonului regular. Douã pe teren 
propriu (cu United Galaþi ºi FK Odorheiu Secuiesc) ºi tot atâtea în 
deplasare (cu CSM Poli Iaºi ºi Muncitorul Reºiþa). Partidele vor avea 
loc în intervalul 25 februarie – 7 aprilie. Urmeazã apoi play – off-ul, 
primele 6 echipe din top fiind împãrþite în douã grupe de 3.
În acest moment, Dunãrea ocupã locul 5 totalizând dupã 14 etape 
20 de puncte. Clasamentul e dominat de Autobergamo Deva cu 36 
de puncte. Urmeazã FK Odorheiu Secuiesc, cu 35 de puncte (14 
jocuri), pe 3 aflându-se Informatica Timiºoara, tot cu 35 de puncte 
dar din 13 jocuri.
Golgeterul Dunãrii este Predrag Jovanovic cu 11 goluri, el fiind 
urmat de Stefan Krstic, cu 10 reuºite ºi Robert Vârlan, cu 6 goluri.

n 
Et. 15 / 25.02 Dunãrea – United Galaþi
Et. 16 / 11.03 CSM Poli Iaºi – Dunãrea
Et. 17 / 25.03 Muncitorul Reºiþa – Dunãrea
Et. 18 / 07.04 Dunãrea – FK Odorheiu Secuiesc

n Top 6 dupã disputarea a 14 etape din cadrul sezonului regular
1. Autobergamo Deva 14 11 3 0 116-21 36
2. FK Odorheiu Secuiesc 14 11 2 1 123-44 35
2. Informatica Timiºoara 13 11 2 0 85-16 35
4. United Galaþi 13 10 1 2 71-27 31
5. Dunãrea Cãlãraºi 14 6 2 6 49-53 20
6. Imperial WET 14 4   2 8 62-67 14 

n Etapa a 15-a / 25 februarie 2017
City'us Tg. Mureº – CSM Poli Iaºi; Informatica Timiºoara – Spicom 
Sf. Gheorghe; FK Odorheiu Secuiesc – Autobergamo Deva; 
Muncitorul Reºiþa – Imperial WET; Dunãrea Cãlãraºi – United Galaþi

n Play - off. La finalul celor 18 etape, primele 6 clasate vor fi 
împãrþite în douã grupe de trei astfel:
Grupa semifinalã A: Locul 1 (3 puncte), Locul 3 (un punct), Locul 6 
(0 puncte)
Grupa semifinalã B: Locul 2 (3 puncte), Locul 4 (un punct), Locul 5 
(0 puncte)
Finala se va disputa între primele clasate în fiecare grupã în sistem 
cel mai bun din 5 meciuri (trei jocuri la echipa mai bine clasatã în 
sezonul regular).
Finala micã a campionatului se va juca în sistem tur-retur între 
ocupantele poziþiilor secunde în grupele semifinale.
În play-out, se vor întâlni Locul 7 vs Locul 10 ºi Locul 8 vs Locul 9, în 
sistem cel mai bun din 3 jocuri. Apoi, învinsele vor juca dupã 
acelaºi sistem pentru a decide cine retrogradeazã direct ºi cine va 
disputa barajul cu a doua clasatã din Liga 2.

Cu cine va juca Dunãrea în mini – returul sezonului regular

Sala de ºedinþe a Consiliului Judeþean Cãlãraºi a pe douã paliere. Primul a însemnat organizarea 
gãzduit spre finalul anului trecut toatã suflarea Cupei Trend la mini fotbal, competiþie derulatã 
fotbalului judeþean cãlãrãºean. Conducerea AJF recent la Cãlãraºi ºi la care au participat elevii 
Cãlãraºi a înmânat echipamentele sportive din 16 ºcoli gimnaziale ºi licee dijn judeþul 
achiziþionate în cadrul proiectului „Fotbalul Cãlãraºi. Vã spun cã toþi participanþii au fost 
amator ºi juvenil – Dezvoltare, Imagine, foarte – foarte mulþumiþi. Copiii, mai ales cei 
Descoperire Talente ºi Promovare în judeþul din mediul rural, au avut parte de condiþii bune 
Cãlãraºi", în valoare de 220 mii lei, finanþat de de cazare ºi masã. Bineînþeles cã echipele 
Consiliul Judeþean din fonduri nerambursabile câºtigãtoare ale primelor 3 locuri au primt 
conform Legii 350 / 2005 în proporþie de 90%, seturi complete de echipamente, mingi, cupe, 
diferenþa fiind acoperitã din resurse proprii ale diplome. Cel de-al doilea palier al proiectului se 
AJF. adreseazã dumneavoastrã. Aº vrea sã prezint ºi 

conþinutul unei genþi: un sac cu 7 mingi, un set A fost prezent ºi preºedintele CJ Cãlãraºi, Vasile 
complet format din ºort, tricou, jambiere Iliuþã care a lãudat initiativa ºefului forului 
pentru jucãtorii de câmp. Pentru portari am fotbalistic local, Dorinel Dincã de a demara un 

2-a, Dunãrea Cãlãraºi, ci ºi toate formaþiile de achiziþionat câte douã seturi: mãnuºi astfel de proiect susþinând cã ]n 2018 instituþia 
fotbal din acest judeþ, sã beneficieze de profesionale, tricouri, ºorturi, jambiere, toate pe care o reprezintã se va implica ºi mai mult în 
sprijinul Consiliului Judeþean. Am implementat marca Jako, o firmã germanã care concureazã susþinerea fotbalului de masã, chiar la nivel de 
acest proiect pentru cã am vrut sã ne adresãm cu alte mãrci de renume ca Nike ºi Adidas. În ºcoli gimnaziale ºi licee. "Aceastã initiativã a 
întregului judeþ. Cred cã nu e decât un început plus, echipele din liga a 4-a vor avea ºi câte 20 venit în urmã cu 2 ani când am fãcut 
care va continua cu alte proiecte, poate mult de treninguri pentru jucãtori. Aceasta este ºi promisiunea cã putem sã ajutãm sportul. Am 
mai bune." a spus Iliuþã.avut niºte discuþii cu domnul Dincã ºi am diferenþa faþã de echipele din liga a 5-a. 
Preºedintele AJF Cãlãraºi, Dorinel Dincã a trecut stabilit cã dumnealui sã devinã consilierul meu Personal, sunt mulþumit de calitatea obiectelor 
în revistã activitãþile derulate în cadrul pentru a-mi spune ce înseamnã cu adevãrat achiziþionate ºi sper sã vã fie de folos în 
proiectului mai sus menþionat invitând la final fotbalul în judeþul Cãlãraºi. A acceptat ºi-i viitoarele partide pe care le veþi disputa în 
delegaþii echipelor sã intre în posesia mulþumesc încã o datã pentru acest lucru ºi iatã campionat. Vã urez mult succes ºi spor în tot 
echipamentelor sportive, achiziþionate cu cã azi avem primele rezultate. Acest proiect, ceea ce veþi face în plan fotbalistic" a fost 

domnule Dincã, l-ai gândit, l-ai pus în practicã sprijinul financiar oferit de CJ Cãlãraºi în baza mesajul adresat de Dorinel Dincã, ºeful AJF 
astfel încât nu doar echipa de fotbal din liga a Legii 350 / 2005. "Acest proiect s-a desfãºurat Cãlãraºi.

Returul sezonului 2017 – 2018 al ligii a 
4-a la fotbal debuteazã pe 3 martie 
dacã ºi condiþiile meteo vor fi 
favorabile, anunþã AJF Cãlãraºi. 
Secretarul forului fotbalistic local, 
Daniel ªtefan a mai adãugat cã startul 
returului va fi precedat de organizarea 
unei noi etape din cadrul Cupei 
României – faza judeþeanã, cel mai 
probabil pe 24 februarie.

Perioada de transferuri va începe pe 
17 ianuarie ºi se va încheia cu 48 de 
ore înainte de startul returului.

În acest moment, pe primul loc în 
topul campionatului judeþean se aflã 
Venus Independenþa cu 43 de puncte, 
echipa pregãtitã de Ilie Zeciu fiind 
urmatã de Dunãrea Ciocãneºti, cu 40 
de puncte ºi Unirea Mãnãstirea, cu 37 
de puncte.

La juniori, pe primul loc se aflã ACS 
Roseþi cu 43 de puncte. Poziþia 
secundã e ocupatã de Zarea Cuza 
Vodã cu 39 de puncte iar pe 3 este 
Victoria Chirnogi cu 37 de puncte.

n Futsal

Jucãtorii echipei de futsal nevoie oferind echilibru, Primul este titularul din poarta 
consistenþã ºi multã experienþã în Dunãrii, convocat în lotul lãrgit al Dunãrea Cãlãraºi se gãsesc în 
joc. În aceastã toamnã, României pentru EURO 2018. faþa unui nou început. Sezonul 
„principalul", Marian ªotârcã a Internaþionalul nostru Ionuþ regular al ligii I se reia pe 25 
jucat mai puþin preferând sã-ºi Movileanu a avut un sezon bun 

februarie cu jocurile din cadrul coordoneze elevii mai mult de pe însã s-a accidentat în ultima vreme 
etapei a 15-a. Dunãrea, margine. ieºind din vederile selecþionerului 
ocupanta locului 5 cu 20 de Robert Lupu
puncte, va debuta în acest an Locul 2 este ocupat de 

internaþionalul sârb, Stefan Krstic, pe teren propriu înfruntând 
cel care ocupã în acest moment ºi formaþia gãlãþeanã, CS United, 
poziþia a 2-a în topul marcatorilor aflatã în acest moment pe locul 
Dunãrii cu 10 reuºite.

4 în clasament. Primul loc revine lui Marian 
Plugaru (nãscut pe 18 martie 

În 2017, Dunãrea a jucat în total 23 1990), un jucãtor constant, foarte 
de partide. În partea a doua a util, extrem de harnic în teren. La 
sezonului regular 2016-2017, fel ca Moldovanu, Plugaru a primit 
echipa pregãtitã de Marian ªotârcã ºi el convocarea în lotul lãrgit al 
a disputat 9 jocuri din care 6 în României pentru EURO 2018 cerut 
campionat, 2 în play – off ºi unul în de UEFA.
optimile de finalã ale Cupei 
României.

Dunãrea Cãlãraºi În aceastã ediþie „galben – Locul 4 este ocupat de sârbul 
albaºtrii" au evoluat în 14 jocuri, Predrag Jovanovic, transferat la - Top 5 Arena Media
toate în cadrul sezonului regular. începutul acestui sezon. În vârstã 

1. Marian Plugaru
În cele 23 de partide, Marian de 26 de ani, internaþionalul sârb a 

2. Stefan Krsticªotârcã a mizat pe 18 jucãtori. devenit golgeterul Dunãrii cu 11 
goluri. Tot pe 4 se aflã ºi portarul Arena Media (www.arenamedia.ro 3. Andrei Moldovanu, Ionuþ 
Eugen Cinaru, un foarte bun ºi Arena) a întocmit topul celor mai Movileanu
înlocuitor al titularului Andrei buni jucãtori.

4. Predrag Jovanovic, Eugen CinaruMoldovanu.Pe locul 5 se aflã veteranii George 
5. Marian ªotârcã, George Locul 3 este împãrþit de Andrei Tomescu ºi Marian ªotârcã. Ambii 

Tomescu.Moldovanu ºi Ionuþ Movileanu. au evoluat ori de câte ori a fost 

Minifotbalul ar putea prinde rãdãcini 
serioase ºi la Cãlãraºi. Din primãvara anului 
viitor se va derula, în oraºul municipiu – 
reºedinþã de judeþ, o competiþie de 
anvergurã iniþiatã de fostul jucãtor al 
Dunãrii, Mircea ªtefan, în prezent unul din 
golgeterii liderului campionatului judeþean 
de fotbal, Venus Independenþa. 

„Ideea organizãrii unei astfel de competiþii 
mi-a venit dupã ce am început sã practic ºi jucãtori de câmp, pe foaie putând figura 12 
eu, ca sã zic aºa, minifotbalul. Joc în jucãtori. Lotul va putea cuprinde cel mult 20 
Bucureºti pentru o echipã angrenatã într-un de jucãtori.
adevãrat campionat. Acolo minifotbalul a 

În primãvarã, echipele participante vor achita prins rãdãcini serioase. Îi poþi vedea jucând 
o taxã de înscriere. Mircea ªtefan va pune la pe Ghionea, Mamele, Gurguiatu, fost 
bãtaie ºi premii în valoare totalã de peste component al Dunãrii ºi chiar Movileanu. 
4500 lei. Echipa clasatã pe primul loc va Meciurile sunt extrem de disputate, 
încasa 2000 de lei, cea de pe locul 2, 1500 lei spectacolul fiind garantat. Ei bine, mi-am 
iar formaþia de pe 3, 1000 de lei. „Vom propus sã aduc minifotbalul organizat, la 
acorda ºi premii suplimentare, individuale. Cãlãraºi. ªi din acest punct de vedere aº 
Aºteptãm sã ni se alãture ºi sponsori care sã vrea sã organizez un campionat pe care l-am 
ne susþinã în promovarea în condiþii optime botezat deja „Liga I Arena" care sã cuprindã 
a acestui campionat" a mai spus Mircea cel puþin 10 echipe. Se va juca în sistem 
ªtefan.fiecare cu fiecare, tur ºi retur. Competiþia 
Perioada de înscriere pentru prima ediþie a este preconizatã a începe undeva la finele 
campionatului este: 08.01.2018 - 19.02.2018.lunii martie. Mi-aº dori din suflet sã fie un 
Pentru a intra în posesia documentaþiei ne succes iar proiectul sã prindã contur chiar ºi 
puteþi contacta pe email: la nivelul elevilor într-un viitor nu prea 
liga1arena@yahoo.com sau la telefon îndepãrtat" susþine Mircea ªtefan, omul care 
0735733735.a slujit gruparea din B-dul Republicii, preþ de 

16 sezoane. Parteneri: Condorul SA, AJF Cãlãraºi, R&S 
GUARD SECURITY, Doctor Telescu Lilian, Baio Viitoarele jocuri se vor disputa pe durata a 
Fitnessclubdouã reprize a câte 20 de minute (nu 

efective!), pauza fiind de 5 minute. Fiecare Mai multe detalii puteþi obþine pe pagina de 
echipã va fi formatã dintr-un portar ºi 5 facebook Liga 1 Arena.

Ediþia 2016 - 2017

Ediþia 2017 - 2018: 

Mini – retur: 21 ianuarie – 27 martie

Et. 16 Dunãrea – FK Odorheiu Secuiesc 1-5

Et. 17 United Galaþi – Dunãrea 4-1

Et. 18 Dunãrea – Muncitorul Reºiþa 6-2

Et. 19 Autobergamo Deva – Dunãrea 6-1

Et. 20 Dunãrea a stat.

Et. 21 Dunãrea – CFF Clujana 8-3

Et. 22 CSM Poli Iaºi – Dunãrea 1-4

6             3            0            3            21-21            9

n Play – Off

19 aprilie Dunãrea – Informatica 0-6

23 aprilie Informatica – Dunãrea 6-1

n Cupa României – Optimi de finalã

6 februarie Dunãrea – Informatica 0-1

28 august – 14 decembrie

n TUR

Et. 1 Dunãrea – Informatica Timiºoara 2-4

Et. 2 City us Tg. Mureº – Dunãrea 1-2

Et. 3 Dunãrea – Spicom Sf. Gheorghe 6-0

Et. 4 Autobergamo Deva – Dunãrea 4-2

Et. 5 Dunãrea – Imperial WET 5-3

Et. 6 United Galaþi – Dunãrea 5-2

Et. 7 Dunãrea – CSM Poli Iaºi 3-3

Et. 8 Dunãrea – Muncitorul Reºiþa 5-0 (N)

Et. 9 FK Odorheiu Secuiesc – Dunãrea 9-3

n RETUR

Et. 10 Informatica – Dunãrea 7-1

Et. 11 Dunãrea – City us Tg. Mureº 9-3

Et. 12 Spicom Sf. Gheorghe – Dunãrea 4-4

Et. 13 Dunãrea – Autobergamo Deva 0-6

Et. 14 Imperial WET – Dunãrea 5-5

14            6            2            6           49-53         20

n Futsal

Dunãrea - Bilanþ 2017
n Futsal

Dunãrea se va reuni 
pe 15 ianuarie

Arena Media: Marian Plugaru, cel mai 
bun jucãtor de futsal al Dunãrii, în 2017!

Din primãvarã, minifotbal de calitate la 
Cãlãraºi. Liga I Arena, spectacol garantat!

Jocurile barajului de promovare în Liga a 3-a: 
16 iunie 2018 (turul), respectiv 23 iunie 2018 (returul)

n AJF Cãlãraºi

Returul debuteazã 
pe 3 martie

AJF a înmânat echipamentele sportive achiziþionate în cadrul 
unui proiect finanþat de CJ Cãlãraºi din fonduri nerambursabile


