
Cãlãraºi la partidele de acasã ale 
„galben – albaºtrilor". „Sper din toatã 
inima ca la meciul cu Hermannstadt 
din 24 februarie, tribunele sã fie 
ocupate în întregime. Bãieþii au mare 
nevoie de susþinerea publicului într-

Revenitã din stagiul de pregãtire din „Începând de sãptãmâna viitoare, un joc extrem de important pentru 
vom pune în vânzare ºi Antalya, Dunãrea a reluat miercuri noi. Hermannstadt e un adversar 
abonamentele pentru partea a doua dupã-amiazã pregãtirile dupã ce redutabil care s-a întãrit în aceastã 
a sezonului 2017 – 2018. Pentru cele jucãtori au beneficiat de o micã pauzã ºi în mod sigur va veni la 
9 meciuri pe care Dunãrea le va pauzã de 2 zile. Cel mai important Cãlãraºi cu gândul de a obþine chiar 
susþine acasã, tariful unui meci al sezonului va avea loc la victoria. Îi invit încã de pe acum pe 
abonament va fi de 60 de lei, în cãlãrãºeni la acest prim joc care Cãlãraºi pe 24 februarie, „galben – 
condiþiile în care un bilet va costa 10 deschide mini – returul. Vor mai fi ºi albaºtrii" urmând a întâlni în cadrul 
lei. Pentru tribuna Oficialã, un alte confruntãri dificile mai ales cã primei etape a mini – returului 
abonament va costa 200 de lei. Vom toate echipele vor cãuta sã opunã ocupanta locului 2, FC 
oferi toate amãnuntele la momentul rezistenþã. Dunãrea nu mai este o Hermannstadt.
potrivit prin intermediul paginii echipã oarecare. Am încheiat anul pe 

Preºedintele Dunãrii, Florin Briºan noastre de facebook sau la sediul primul loc ºi sper sã rãmânem pe 
anunþã cã de sãptãmâna viitoare vor clubului." a declarat preºedintele aceastã poziþie ºi dupã ultima etapã 
fi puse în vânzare abonamentele, Briºan care mizeazã pe o prezenþã a campionatului" a mai susþinut 
inclusiv cele de la tribuna Oficialã. masivã a iubitorilor fotbalului din preºedintele Florin Briºan.
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echipa lui Dan Alexa au punctat B. Danciu 
(31) ºi P. Iacob (52), ruºii reducând din 
diferenþã spre finalul partidei prin D. 
Sasin (77).
În ultimul joc, programat chiar în preziua 
plecãrii din Turcia, Dunãrea a terminat la 
egalitate confruntarea cu georgienii de la 
FC Samtredia, echipã aflã pe locul 3 în 
clasamentul primei ligi. Golul Dunãrii a 
fost marcat în minutul 89 de V. 
Munteanu, Samtredia deschizând scorul 
în minutul 55 prin D. Jikia.
Douã victorii ºi douã remize, iatã bilanþul 
Dunãrii în stagiul din Turcia. În cele 4 
jocuri, „galben – albaºtrii" au marcat de 6 
ori primind în schimb, 4 goluri. Au 
evoluat toþi jucãtorii, mai puþin S. Matei 
ºi B. Kanda care s-au accidentat înaintea 
ultimelor douã dispute.
Pânã la ora derby-ului cu AFC 
Hermannstadt din prima etapã a mini – 
returului, programat la Cãlãraºi pe 24 
februarie, Dunãrea va mai disputa douã 
partide de verificare. Prima, pe 10 
februarie, pe teren propriu cu ACSM 
Olteniþa, din liga a 3-a. Partida s-ar putea 
desfãºura la Modelu, pe sinteticul din 
incinta Prefab Arena, începând cu ora 
11.00.
Ultima „verificare" va avea loc sâmbãtã, 
17 februarie, cel mai probabil, în 
deplasare cu Dacia Unirea Brãila.

Citizen FC, partida încheindu-se aºa cum Pânã la ora jocului cu 
a început, 0-0. Hermannstadt din 24 februarie, 
A urmat confruntarea cu bulgarii de la Dunãrea va mai disputa douã 

l Dunãrea – Daejeon Citizen FC  PFC Cherno More Varna, echipã aflã în partide de verificare. Primul (Coreea de Sud) 0-0acest moment pe locul 7 în topul primei acasã cu cu ACSM Olteniþa (liga a l Dunãrea – PFC Cherno More ligi bulgare. De data asta, Dunãrea s-a 
3-a), pe 10 februarie iar cel de-al (Bulgaria) 3-2impus cu 3-2 luându-ºi revanºa dupã 
doilea cu Dacia Brãila (liga a 2-a), înfrângerea suferitã în vara anului trecut Au marcat: M. Drãghiceanu (38), V. 
pe 17 februarie, cel mai probabil chiar la Varna (scor 3-1 pentru Cherno Alexandru (43, 48 – pen.) / Kazalov 

(79)More). Au marcat pentru Dunãrea M. în deplasare.
Drãghiceanu (38) ºi V. Alexandru (43 ºi Pentru 10 zile, Dunãrea Cãlãraºi ºi-a l Dunãrea – FC Tom Tomsk 2-1 (Rusia)
48, ultimul din loviturã de la 11 metri). mutat cartierul general în Turcia la Au marcat: B. Danciu (31), P. Iacob (52) 
Bulgarii au înscris prin Kazalov (79).Antalya unde s-a antrenat ºi a disputat ºi / D. Sasin (77)

4 partide de verificare în compania unor Al 3-lea joc desfãºurat pe 2 februarie a 
l Dunãrea – FC Samtredia 1-1 (Georgia)adversari importanþi. însemnat o nouã victorie pentru Dunãrea 

Au marcat: V. Munteanu (89) /                     care a câºtigat meciul cu ruºii de la Tom În primul joc, „galben – albaºtrii" s-au 
D. Jikia (55)Tomsk (liga a 2-a), scor 2-1. Pentru duelat cu sud – coreenii la Daejeon 

Rezultate / Stagiu Antalya

n Dunãrea Cãlãraºi

Dunãrea Cãlãraºi a revenit luni dimineaþã din stagiul de 
10 zile de pregãtire din Antalya, reluând miercuri dupã-
amiazã ºedinþele de pregãtire la Cãlãraºi. În Turcia, 
„galben – albaºtrii" s-au antrenat pe rupte reuºind sã 
obþinã la capãtul celor 4 jocuri de verificare 2 victorii ºi 
tot atâtea remize. Antrenorul Dan Alexa susþine cã este 
mulþumit de stagiul din Antalya, acolo unde a întâlnit 
condiþii foarte bune de pregãtire. „A fost un 
cantonament reuºit din toate punctele de vedere. Am 
avut condiþii excepþionale, întâlnind ºi adversari 
foarte buni. Am avut de asemenea condiþii de 
pregãtire foarte bune. Una peste alta mã declar foarte 
mulþumit ºi sper ca eforturile noastre sã fie de bun 
augur" a declarat Dan Alexa care a mai adãugat cã ºi 
„noutãþile" s-au integrat repede, întreaga echipã 
arãtând multã seriozitate dar ºi combativitate în cele 4 
jocuri de pregãtire. „Noutãþile s-au integrat repede. 
Am avut ºi rezultate împotriva unor adversari foarte 
buni. Sigur, mai avem lucruri de pus la punct dar pot 
sã spun cã sunt mulþumit de echipã. Bãieþii au arãtat 
multã combativitate ºi seriozitate" a conchis Dan 
Alexa, mulþumit ºi de faptul cã la revenirea din Turcia a 
gãsit la Cãlãraºi „un teren acceptabil de 
antrenamente".
Sâmbãtã, 10 februarie, Dunãrea va juca acasã cu ACSM 
Olteniþa, formaþie care evolueazã în Liga a 3-a, partida 
fiind programatã la ora 11.00.

Peric, fiecare cu câte 4 goluri În runda a 18-a, elevii lui 
înscrise. Ei au fost urmaþi de Petrea vor juca la Turda cu 
Sahoo Nosrati, cu 3 reuºite. De la Potaissa, partida fiind 
oaspeþi a ieºit în evidenþã Attila programatã marþi, 13 
Eros cu 5 goluri.februarie, de la ora 18.00 în 
Dunãrea strânge 27 de puncte direct la Digisport / Telekom.
dupã 17 partide ºi se pregãteºte 
pentru deplasarea lungã ºi Ne-a trecut din nou glonþul pe la 
anevoioasã de la Turda. Marþea urechi. Dupã ce am tremurat 
viitoare, Potaissa ºi Dunãrea vor pânã în ultima secundã în urmã 
încheia seria de jocuri din cadrul cu câteva zile în fieful lui Dinamo, 
rundei a 18-a în direct la Digi ºi unde am obþinut o remizã de care 
Telekom.ne-am bucurat pânã la cer ºi 

înapoi, duminicã, acasã, într-o Noul lider al campionatului este 
Polivalentã efervescentã, Dunãrea SCM Politehnica Timiºoara, cu 38 
a fãcut un pocinog de toatã de puncte care a profitat de 
frumuseþea. Deºi au dominat înfrângerea Stelei din partida cu 
jocul cu CSM Focºani, Peric&Co CSM Bucureºti, scor 24-22. 
au fost la o secundã distanþã de o Militarii au coborât pe 2, 
înfrângere ruºinoasã. Noroc cu totalizând 37 de puncte. Ultima 
ªelaru în poartã care a fost fix pe poziþie a podiumului este ocupatã 
direcþia mingii expediate în de Potaissa Turda, viitoarea 
disperare de Attila Eros. S-a adversarã a Dunãrii, cu 36 de 
încheiat pânã la urmã 21-21, asta puncte.
dupã ce vrâncenii intrasereã la Etapa a 18-a debuteazã sâmbãtã 
pauzã cu un avantaj frumuºel de la Timiºoara cu derby-ul 
2 goluri, 11-13! momentului, SCM Politehnica – 
Cei mai prolifici jucãtori ai Dunãrii CSM Bucureºti (ora 16.30, în 
au fost Irakli Chikovani ºi Josip direct la TVR 1).

Sâmbãtã, 10 februarie, de la ora 
11.00, în Sala de sport a ªcolii 
Tudor Vladimirescu (fosta ªcoalã 
11), Danubius va întâlni pe ACS SC 
181 SSP Bucureºti.

Sâmbãtã s-au disputat partidele din cadrul 
etapei a 19-a a Diviziei A la handbal 
feminin. Soarele a rãsãrit din nou pe strada 
fetelor noastre de la CS Danubius care au 
obþinut toate cele 3 puncte puse la bãtaie 
în confruntarea din Capitalã cu ACS Spartac. 
Dupã ce la pauzã a fost condusã cu 11-9, 
Danubius a avut o revenire spectaculoasã în 
repriza secundã câºtigând finalmente cu 23-
19. Este a 4-a victorie stagionalã pentru 
fetele pregãtite de Cristi Gavrilã ºi Robert 
Comendant. Danubius continua sã rãmânã 
pe 13 totalizând, dupã 18 partide jucate,  
12 puncte.

Sâmbãta viitoare sunteþi aºteptaþi în Sala de 
sport a ªcolii Tudor Vladimirescu (fosta 
ªcoalã 11)pentru a le susþine pe fete în 
duelul cu ACS SC 181 SSP Bucureºti, locul 11 
în clasament cu 13 puncte (17 jocuri). 
Partida va începe la ora 11.00 ºi va fi 
arbitratã de I. Ghiþã (CT) / S. Topliceanu 
(CT). În tur, pe 11 octombrie 2017, 
bucureºtencele s-au impus cu 35-28 
(17-15).

n Atletism / CSM Cãlãraºi n Handbal / Liga Zimbrilor

Etapa a 18-a

Clasament
1. SCM Poli Timiºoara 17 12 2 3 460-396 38

2. CSA Steaua 17 12 1 4 438-388 37

3. Potaissa Turda 17 12 0 5 489-431 36

4. CSM Bucureºti 17 11 1 5 468-433 34

5. HC Dobrogea Sud 17 10 3 4 443-410 33

6. HC Odorhei 17 10 2 5 427-392 32

7. Dinamo Bucureºti 17 10 1 6 496-465 31

8. AHC Dunãrea 17 8 3 6 435-442 27

9. Minaur Baia Mare 17 6 0 11 415-450 18

10. CSM Focºani 17 5 2 10 404-430 17

11. CSU Suceava 17 4 1 12 442-481 13

12. CSM Fãgãraº 17 4 1 12 405-454 13

13. HC Vaslui 17 4 1 12 436-502 13

14. Politehnica Iaºi 17 1 2 14 458-542 5

HC Odorhei – CS Minaur Baia Mare 0-10
l Sâmbãtã, 10 februarie
16.30 Poli Timiºoara – CSM Bucureºti (TVR 1)
l Duminicã, 11 februarie
11.00 CSA Steaua – CSM Fãgãraº (TVR 2)
11.00 Dinamo – HC Dobrogea Sud (Digi – Telekom)
17.00 Politehnica Iaºi – CSU Suceava
18.30 CSM Focºani – HC Vaslui
l Marþi, 13 februarie
18.00 Potaissa – AHC Dunãrea (Digi – Telekom)

Etapa 17-a / Rezultate

CSM Fãgãraº – HC Odorhei 0-0
CS Minaur – Potaissa Turda 20-29
HC Dobrogea Sud – Politehnica Iaºi 32-27
AHC Dunãrea – CSM Focºani 21-21 
CSU Suceava – Politehnica Timiºoara 26-27
HC Vaslui – Dinamo Bucureºti 28-30
CSM Bucureºti – CSA Steaua 24-22

Peric&Co au reuºit în doar 3 zile sã ne „salahorilor" mai tineri dar dornici de 
aducã cu picioarele pe pãmânt. Deºi nu afirmare. Chikovani, Fotache, Grasu, 
ne-a dorit asta! Am savurat din plin Dospinescu ori Timofte, ca sã pomenim 
egalul obþinut în fieful campioanei, doar câþiva, sunt jucãtori pe care ºi i-ar 
Dinamo, scor 26-26, obþinut, ce-i drept dori orice echipã din România. Au sute 
în ultima secundã a meciului!, însã de meciuri în cârcã, experienþã cu carul 
digerãm extrem de greu o altã remizã dar....din pãcate, astfel de argumente 
obþinutã, de data asta, la Cãlãraºi, în faþa sunt insuficiente pentru ca Dunãrea sã 
unui adversar mult mai modest, CSM lege victorii ºi sã aibe un parcurs regulat, 
Focºani, scor 21-21. ªi acum scorul final presãrat cu performanþe.
a fost stabilit spre finalul unui joc care ar 

Uitaþi-vã pe lista rezultatelor obþinute fi putut fi câºtigat de vrânceni dacã Attila 
pânã acum de echipa noastrã ºi veþi Eros n-ar fi ratat þinta în ultima secundã 
rãmâne surprinºi. A învins acasã toate a meciului! Sau altfel spus, dacã ªelaru 
echipele clasate acum pe primele 3 n-ar fi fost în locul potrivit! Nici nu vreau 
locuri, câºtigând de asemenea ºi sã-mi imaginez un altfel de 
duelurile cu ocupantele locurilor 11-14. deznodãmânt, desigur, nefavorabil nouã.
În rest, nimic! Ceea ce confirmã cã Aºadar, într-un interval extrem de scurt, 
echipa asta are nevoie ºi de un dirijor douã remize trecute în cont, în condiþii 
uns cu toate alifiile, capabil sã aproape identice, însã în faþa unor 
gestioneze ºi momentele de extaz dar ºi adversari diametrali opuºi. 
cele de agonie. ªi ca sã fiu mai clar, n-ar 

Asta este AHC Dunãrea Cãlãraºi! O 
fi exclus ca marþea viitoare, Dunãrea sã 

echipã clãditã cu multe nume sonore din 
producã surpriza la Turda obþinând acolo handbalul românesc ºi nu numai, cu 
mãcar o remizã dacã nu chiar victoria! internaþionali, dar incapabilã sã 
Dunãrea ne-a obºnuit cu astfel de gestioneze astfel de momente speciale. 
ºocuri!E greu de înþeles de ce antrenorul Adi 

Petrea n-a reuºit sã identifice în timp util Drumul spre o nouã prezenþã în play-off 
soluþiile care sã genereze o nouã stare nu e deloc facil. Adi Petrea nu mai are 
de echilibru în rândul elevilor sãi, timp pentru scheme, strategii punctuale, 
„euforici" dupã remiza din Groapã. Un etc. Ce sã-i mai înveþi pe jucãtori? Cred 
antrenor de talia lui ar fi trebuit sã ºtie cã misiunea sa e alta. Sã gãseascã 
cã acel egal a semãnat cu un cartof înaintea oricãrui joc acel 7 care sã 
fierbinte. confere stabilitate, încredere, ambiþie ºi 
O þarã întreagã a vãzut cã în meciul cu devotament. ªi bucuria de a juca! Cum o 
CSM, Dunãrea a dominat tactic ºi va face? Sã-ºi aminteascã de reþetele 
teritorial însã a preferat sã-ºi trateze „de magice administrate de antrenorii sãi în 
sus" adversarul, cu o evidentã aroganþã, vremea în care îmbrãca tricoul de 
fiind convinsã cã doar simpla prezenþã în jucãtor. Sigur va gãsi ceva în serttarul cu 
teren e suficientã pentru obþinerea amintiri! Altfel, va rãmâne prizonierul 
victorie ºi implicit a revanºei. hazardului care într-o bunã zi i-ar fi fatal. 

Flerul, insipraþia fac diferenþa ºi în Adrian Petrea are la dispoziþie mulþi 
meseria asta de antrenor pe care Petrea jucãtori cu calitãþi dovedite în timp însã 
a îmbrãþiºat-o dar care deocamdatã pare nu ºi o echipã. Vedetele parcã nu-ºi 
incompatibilã cu fostul sãu profil de gãsesc locul în filozofia lui Petrea, tot 
jucãtor.greul câzând pânã la urmã pe umerii 

Anul sportiv 2018 a debutat sub cele mai bune 
auspicii pentru atleþii, Ionela Denisa Luca ºi 
Samuel Bucºã, ambii legitimaþi la CSM Cãlãraºi. 
La recentele Campionatelor naþionale disputate 
în Sala din Complexul Sportiv Naþional "Lia 
Manoliu", din Bucureºti (3-4 februarie), Ionela 
Luca a obþinut titlul naþional la senioare atât la 
prãjinã cât ºi la lungime.

În proba de prãjinã, Ionela a sãrit 3,90 metri devansându-le 
pe Adina Anamaria Buzescu (CS Dinamo Bucureºti – 3,60 
metri) ºi Andreea ªtefania Drãgan (CSM Craiova – 3,20 metri).
La lungime, sportiva pregãtitã de prof. Virgil Costache a sãrit 
6,27 metri, din a 4-a încercare depãºind-o pe Angela 
Moroºanu (CSM Bucureºti) care a sãrit tot 6,27 metri dar din a 
6-a încercare. Pe 3 s-a clasat Georgiana Aniþei (SCM Bacãu) cu 
6,25 metri.
Samuel Bucºã este noul campion naþional indoor la lungime – 
Tineret, el clasându-se pe 3 la seniori, cu o sãriturã de 7,65 
metri. Sportivul nostru, în vârstã de doar 17 ani, a fost urmat 
de Gabriel Biþan (CSM Oneºti) cu 7,63 metri ºi Ioan Bogdan 
Sitoianu (CS Þara Bârsei) cu 6,93 metri.
Pe primul loc la seniori a urcat Cristian Iulian Staicu (CS Þara 
Bârsei) cu 8,09 metri. Tot în aceastã probã, Alexandru Baciu 
8CSM Cãlãraºi) s-a clasat pe 7 cu 7,52 metri.
La aceastã ediþie a CN indoor au participat 320 de sportivi 
(114 feminin, respectiv 206, masculin) de la 90 de cluburi din 
þarã.

Rezultate obþinute 
de atleþii de la CSM Cãlãraºi

l Prãjinã Feminin / Senioare

1. Ionela Denisa Luca: 3,90m

3,60m / 3,80m / 3,90m / 4.00 XXX

Lungime Feminin / Senioare

1. Ionela Denisa Luca: 6,27m

6,26m / 6,17m / Foul / 6,27m / 6,09m

Lungime Masculin / Tineret

1. Samuel Andreas Bucºã: 7,65m

7,65m / Foul / 7,20m

l 

l 

Dunãrea, remizã 
cu aromã de pelin!

Ionela Luca ºi Samuel Bucºã, 
campioni naþionali indoor!

Etapa a 20-a / Sâmbãtã, 10 februarie

Clasament
1. SCM Gloria Buzãu 18 18 0 0 613-416 54

2. CSU Neptun 18 15 0 3 573-430 45

3. HCF Piatra Neamþ 17 13 0 4 487-376 39

4. ªtiinþa Bucureºti 17 13 0 4 501-401 39

5. CSS Tulcea 18 12 0 6 484-466 36

6. CSM Bucureºti II 17 11 1 5 488-448 34

7. Dinamo Bucureºti 18 10 0 8 498-441 30

8. ªtiinþa Bacãu 18 8 0 10 472-510 24

9. CSA Steaua 18 7 2 9 545-545 23

10.ACS UAIC CNOT Iaºi 17 6 1 10 458-483 19

11.ACS SC 181 SSP 17 4 1 12 461-513 13

12.HC Activ CSO 18 4 0 14 517-567 12

13.CS Danubius Cãlãraºi 18 4 0 14 451-539 12

14.Spartac Bucureºti 17 2 2 13 342-502 8

15.CSU Târgoviºte 18 1 1 16 397-650 4

09.45 CSM Bucureºti II – CSU Târgoviºte

10.30 ACS UAIC CNOT Iaºi – HCF Piatra Neamþ

11.00 Danubius Cãlãraºi – ACS SC 181 SSP

11.00 ªtiinþa Bucureºti – CSA Steaua

12.00 HC Activ CSO Plopeni – ªtiinþa Bacãu

12.00 CSU Neptun – HC Dinamo

14.00 CSS Tulcea – Spartac Bucureºti

SCM Gloria Buzãu va sta.

Etapa a 19-a / Rezultate

ACS SC 181 SSP – ACS UAIC CNOT Iaºi 29-26

Spartac Bucureºti – CS Danubius Cãlãraºi 19-23

HC Dinamo – CSS Tulcea 36-27

ªtiinþa Bacãu – CSU Neptun 25-27

CSU Târgoviºte – HC Activ CSO Plopeni 24-41

CSA Steaua – CSM Bucureºti II 26-26

SCM Gloria Buzãu – CSU ªtiinþa Bucureºti 29-22

HCF Piatra Neamþ a stat.

n Handbal F / Divizia A Danubius s-a 
întors cu 3 puncte 

de la Bucureºti!

n Handbal / AHC Dunãrea Cãlãraºi

Avem jucãtori, nu ºi echipã!

Noul an 2018 a venit cu veºti foarte 
bune pentru iubitorii minifotbalului. 
Din 8 ianuarie s-a dat startul înscrierii 
în campionatul Ligii I Arena, toþi cei 
interesaþi putând solicita documentele 
necesare pe adresa de mail 
liga1arena@yahoo.com sau la sediul 
AJF Cãlãraºi, situate în strada Dobrogei 
nr.2 (Navrom). Înscrierile se vor 
încheia pe 19 februarie. 

ºi sponsori care sã ne susþinã în „Campionatul va debuta pe 30 martie" 
promovarea în condiþii optime a anunþã organizatorul competiþiei, 
acestui campionat" susþine Mircea Mircea ªtefan care mai adaugã "Data 
ªtefan.sedinþei tehnice cu managerii se va 
Partenerii campionatului de minifotbal stabili ulterior. Propunem un 
Liga I Arena sunt: Condorul SA, AJF campionat puternic cu arbitraj 
Cãlãraºi, R&S GUARD SECURITY, Doctor profesionist, cu meciuri transmise live 
Telescu Lilian, Baio Fitnessclub. "Te pe facebook, cu poze de prezentare la 
aºteptãm sã te înscrii alãturi de fiecare meci, cu premii lunare pentru 
prietenii tãi ºi sã devii cel mai bun cei mai buni jucãtori ºi multe alte 
dintre cei mai buni" este invitaþia surprize! Lunar prin voturile 
lansatã de iniþatorul proiectului, Mircea dumneavoastrã "Jucãtorul Lunii" va 
ªtefan. beneficia de un abonament gratuit la 

partenerul nostru Baio Fitnessclub!"
Viitoarele jocuri se vor disputa pe 
durata a douã reprize a câte 20 de 

Campionatul se va desfãºura la Football minute (nu efective!), pauza fiind de 5 
ARENA (10 nivele). Fiecare echipã va minute. Fiecare echipã va fi formatã 

dintr-un portar ºi 5 jucãtori de câmp, juca un meci pe sãptãmânã. Partidele 
pe foaie putând figura 12 jucãtori. Lotul se vor disputa în zilele de vineri, 
va putea cuprinde cel mult 20 de sâmbãtã ºi duminica dupã ora 16:00.
jucãtori.

Taxa de înscriere - 600 lei. Taxa de meci 
În primãvarã, echipele participante vor - 60 lei.
achita o taxã de înscriere. Mircea 

Premii oferite echipelor clasate pe ªtefan va pune la bãtaie ºi premii în 
valoare totalã de peste 4500 lei. Echipa podium: Locul 1 - 2.000 lei; Locul 2 - 
clasatã pe primul loc va încasa 2000 de 1.500 lei; Locul 3 - 1.000 lei. Premiile 
lei, cea de pe locul 2, 1500 lei iar afiºate sunt valabile pentru minim 10 
formaþia de pe 3, 1000 de lei. „Vom echipe înscrise. Se vor acorda premii 
acorda ºi premii suplimentare, individuale lunar ºi la sfârºitul 
individuale. Aºteptãm sã ni se alãture campionatului.

 n Liga I Arena / Date tehnice

Liga I Arena la minifotbal 
debuteazã pe 30 martie. Înscrierile 

se încheie pe 19 februarie!

Clasament
1. Dunãrea Cãlãraºi 21 15 4 2 43-16 49
2. AFC Hermannstadt 21 14 6 1 35-10 48
3. Chindia Târgoviºte 21 12 6 3 44-12 42
4. CS Afumaþi 21 11 5 5 24-14 38
5. ASU Poli Timiºoara 21 11 3 7 29-23 36
6. Academica Clinceni 21 10 5 6 34-29 35
7. FC Argeº 21 9 7 5 28-16 34
8. ASA Tg. Mureº 21 9 4 8 40-41 31
9. CS Mioveni 21 7 6 8 31-30 27
10. Sportul Snagov 21 7 5 9 16-19 26
11. Ripensia Timiºoara 21 6 7 8 42-31 25
12. UTA Arad 21 6 7 8 26-26 25
13. ªtiinþa Miroslava 21 6 4 11 28-46 22
14. Luceafãrul Oradea 21 5 6 10 31-38 21
15. Metaloglobus 21 5 5 11 17-29 20
16. CS Baloteºti 21 5 5 11 24-42 20
17. Foresta Suceava 21 6 2 13 21-63 20
18. Dacia Brãila 21 4 6 11 45-48 18
19. Pandurii Tg. Jiu 21 3 9 9 27-37 18
20. Olimpia Satu Mare 21 6 2 13 19-39 -26

Luni, 29 ianuarie, preºedintele Olimpiei Satu Mare, 
Istvan Merkli, a înºtiinþat, în scris, Departamentul 
Competiþii al Federaþiei Române de Fotbal de retragerea 
echipei din campionatul Ligii 2, "din cauza faptului cã 
membrii fondatori ºi asociaþi refuzã sã finanþeze clubul". 
A fost, mai degrabã, o ultimã acþiune de imagine a 
Olimpiei, putem spune de orgoliu, deoarece oficialul 
ºtia cã în aceastã sãptãmânã Comisia de Disciplinã ºi 
Eticã a FRF urma sã dicteze o primã sancþiune de 
excludere a clubului din Liga 2 din cauza multiplelor 
litigii pe care le are cu foºtii jucãtori.
Lucru care s-a ºi întâmplat în ºedinþa Comisiei de 
Disciplinã ºi Eticã a FRF din 31 ianuarie, tot atunci când a 
mai primit o penalizare de încã patru puncte pe lângã 
cele 42 scãzute pânã atunci.
Odatã cu aceastã excluderea a Olimpiei se schimbã în 
mod oficial ºi clasamentul Ligii 2. Cele douã rezultate 
înregistrate pe teren în retur de echipa sãtmãreanã se 
vor schimba în victorii la "masa verde" pentru 
adversare. Cele obþinute în tur vor rãmâne aceleaºi.
În rest, meciurile pe care Olimpia le mai avea de jucat 
pânã la finalul sezonului vor fi câºtigate cu 3-0 de 
adversare.

Olimpia Satu Mare, exclusã 
din campionatul Ligii 2!

n Dunãrea Cãlãraºi

Fl. Briºan: De sãptãmâna viitoare 
punem în vânzare abonamentele

n Dunãrea Cãlãraºi

Dan Alexa: 
Un cantonament reuºit din 
toate punctele de vedere

Douã victorii ºi tot atâtea 
remize - bilanþul din Antalya

Sursa: Facebook / AHC Dunãrea 2014 Cãlãraºi



Cãlãraºi la partidele de acasã ale 
„galben – albaºtrilor". „Sper din toatã 
inima ca la meciul cu Hermannstadt 
din 24 februarie, tribunele sã fie 
ocupate în întregime. Bãieþii au mare 
nevoie de susþinerea publicului într-

Revenitã din stagiul de pregãtire din „Începând de sãptãmâna viitoare, un joc extrem de important pentru 
vom pune în vânzare ºi Antalya, Dunãrea a reluat miercuri noi. Hermannstadt e un adversar 
abonamentele pentru partea a doua dupã-amiazã pregãtirile dupã ce redutabil care s-a întãrit în aceastã 
a sezonului 2017 – 2018. Pentru cele jucãtori au beneficiat de o micã pauzã ºi în mod sigur va veni la 
9 meciuri pe care Dunãrea le va pauzã de 2 zile. Cel mai important Cãlãraºi cu gândul de a obþine chiar 
susþine acasã, tariful unui meci al sezonului va avea loc la victoria. Îi invit încã de pe acum pe 
abonament va fi de 60 de lei, în cãlãrãºeni la acest prim joc care Cãlãraºi pe 24 februarie, „galben – 
condiþiile în care un bilet va costa 10 deschide mini – returul. Vor mai fi ºi albaºtrii" urmând a întâlni în cadrul 
lei. Pentru tribuna Oficialã, un alte confruntãri dificile mai ales cã primei etape a mini – returului 
abonament va costa 200 de lei. Vom toate echipele vor cãuta sã opunã ocupanta locului 2, FC 
oferi toate amãnuntele la momentul rezistenþã. Dunãrea nu mai este o Hermannstadt.
potrivit prin intermediul paginii echipã oarecare. Am încheiat anul pe 

Preºedintele Dunãrii, Florin Briºan noastre de facebook sau la sediul primul loc ºi sper sã rãmânem pe 
anunþã cã de sãptãmâna viitoare vor clubului." a declarat preºedintele aceastã poziþie ºi dupã ultima etapã 
fi puse în vânzare abonamentele, Briºan care mizeazã pe o prezenþã a campionatului" a mai susþinut 
inclusiv cele de la tribuna Oficialã. masivã a iubitorilor fotbalului din preºedintele Florin Briºan.

9SPORT8 SPORT

echipa lui Dan Alexa au punctat B. Danciu 
(31) ºi P. Iacob (52), ruºii reducând din 
diferenþã spre finalul partidei prin D. 
Sasin (77).
În ultimul joc, programat chiar în preziua 
plecãrii din Turcia, Dunãrea a terminat la 
egalitate confruntarea cu georgienii de la 
FC Samtredia, echipã aflã pe locul 3 în 
clasamentul primei ligi. Golul Dunãrii a 
fost marcat în minutul 89 de V. 
Munteanu, Samtredia deschizând scorul 
în minutul 55 prin D. Jikia.
Douã victorii ºi douã remize, iatã bilanþul 
Dunãrii în stagiul din Turcia. În cele 4 
jocuri, „galben – albaºtrii" au marcat de 6 
ori primind în schimb, 4 goluri. Au 
evoluat toþi jucãtorii, mai puþin S. Matei 
ºi B. Kanda care s-au accidentat înaintea 
ultimelor douã dispute.
Pânã la ora derby-ului cu AFC 
Hermannstadt din prima etapã a mini – 
returului, programat la Cãlãraºi pe 24 
februarie, Dunãrea va mai disputa douã 
partide de verificare. Prima, pe 10 
februarie, pe teren propriu cu ACSM 
Olteniþa, din liga a 3-a. Partida s-ar putea 
desfãºura la Modelu, pe sinteticul din 
incinta Prefab Arena, începând cu ora 
11.00.
Ultima „verificare" va avea loc sâmbãtã, 
17 februarie, cel mai probabil, în 
deplasare cu Dacia Unirea Brãila.

Citizen FC, partida încheindu-se aºa cum Pânã la ora jocului cu 
a început, 0-0. Hermannstadt din 24 februarie, 
A urmat confruntarea cu bulgarii de la Dunãrea va mai disputa douã 

l Dunãrea – Daejeon Citizen FC  PFC Cherno More Varna, echipã aflã în partide de verificare. Primul (Coreea de Sud) 0-0acest moment pe locul 7 în topul primei acasã cu cu ACSM Olteniþa (liga a l Dunãrea – PFC Cherno More ligi bulgare. De data asta, Dunãrea s-a 
3-a), pe 10 februarie iar cel de-al (Bulgaria) 3-2impus cu 3-2 luându-ºi revanºa dupã 
doilea cu Dacia Brãila (liga a 2-a), înfrângerea suferitã în vara anului trecut Au marcat: M. Drãghiceanu (38), V. 
pe 17 februarie, cel mai probabil chiar la Varna (scor 3-1 pentru Cherno Alexandru (43, 48 – pen.) / Kazalov 

(79)More). Au marcat pentru Dunãrea M. în deplasare.
Drãghiceanu (38) ºi V. Alexandru (43 ºi Pentru 10 zile, Dunãrea Cãlãraºi ºi-a l Dunãrea – FC Tom Tomsk 2-1 (Rusia)
48, ultimul din loviturã de la 11 metri). mutat cartierul general în Turcia la Au marcat: B. Danciu (31), P. Iacob (52) 
Bulgarii au înscris prin Kazalov (79).Antalya unde s-a antrenat ºi a disputat ºi / D. Sasin (77)

4 partide de verificare în compania unor Al 3-lea joc desfãºurat pe 2 februarie a 
l Dunãrea – FC Samtredia 1-1 (Georgia)adversari importanþi. însemnat o nouã victorie pentru Dunãrea 

Au marcat: V. Munteanu (89) /                     care a câºtigat meciul cu ruºii de la Tom În primul joc, „galben – albaºtrii" s-au 
D. Jikia (55)Tomsk (liga a 2-a), scor 2-1. Pentru duelat cu sud – coreenii la Daejeon 

Rezultate / Stagiu Antalya

n Dunãrea Cãlãraºi

Dunãrea Cãlãraºi a revenit luni dimineaþã din stagiul de 
10 zile de pregãtire din Antalya, reluând miercuri dupã-
amiazã ºedinþele de pregãtire la Cãlãraºi. În Turcia, 
„galben – albaºtrii" s-au antrenat pe rupte reuºind sã 
obþinã la capãtul celor 4 jocuri de verificare 2 victorii ºi 
tot atâtea remize. Antrenorul Dan Alexa susþine cã este 
mulþumit de stagiul din Antalya, acolo unde a întâlnit 
condiþii foarte bune de pregãtire. „A fost un 
cantonament reuºit din toate punctele de vedere. Am 
avut condiþii excepþionale, întâlnind ºi adversari 
foarte buni. Am avut de asemenea condiþii de 
pregãtire foarte bune. Una peste alta mã declar foarte 
mulþumit ºi sper ca eforturile noastre sã fie de bun 
augur" a declarat Dan Alexa care a mai adãugat cã ºi 
„noutãþile" s-au integrat repede, întreaga echipã 
arãtând multã seriozitate dar ºi combativitate în cele 4 
jocuri de pregãtire. „Noutãþile s-au integrat repede. 
Am avut ºi rezultate împotriva unor adversari foarte 
buni. Sigur, mai avem lucruri de pus la punct dar pot 
sã spun cã sunt mulþumit de echipã. Bãieþii au arãtat 
multã combativitate ºi seriozitate" a conchis Dan 
Alexa, mulþumit ºi de faptul cã la revenirea din Turcia a 
gãsit la Cãlãraºi „un teren acceptabil de 
antrenamente".
Sâmbãtã, 10 februarie, Dunãrea va juca acasã cu ACSM 
Olteniþa, formaþie care evolueazã în Liga a 3-a, partida 
fiind programatã la ora 11.00.

Peric, fiecare cu câte 4 goluri În runda a 18-a, elevii lui 
înscrise. Ei au fost urmaþi de Petrea vor juca la Turda cu 
Sahoo Nosrati, cu 3 reuºite. De la Potaissa, partida fiind 
oaspeþi a ieºit în evidenþã Attila programatã marþi, 13 
Eros cu 5 goluri.februarie, de la ora 18.00 în 
Dunãrea strânge 27 de puncte direct la Digisport / Telekom.
dupã 17 partide ºi se pregãteºte 
pentru deplasarea lungã ºi Ne-a trecut din nou glonþul pe la 
anevoioasã de la Turda. Marþea urechi. Dupã ce am tremurat 
viitoare, Potaissa ºi Dunãrea vor pânã în ultima secundã în urmã 
încheia seria de jocuri din cadrul cu câteva zile în fieful lui Dinamo, 
rundei a 18-a în direct la Digi ºi unde am obþinut o remizã de care 
Telekom.ne-am bucurat pânã la cer ºi 

înapoi, duminicã, acasã, într-o Noul lider al campionatului este 
Polivalentã efervescentã, Dunãrea SCM Politehnica Timiºoara, cu 38 
a fãcut un pocinog de toatã de puncte care a profitat de 
frumuseþea. Deºi au dominat înfrângerea Stelei din partida cu 
jocul cu CSM Focºani, Peric&Co CSM Bucureºti, scor 24-22. 
au fost la o secundã distanþã de o Militarii au coborât pe 2, 
înfrângere ruºinoasã. Noroc cu totalizând 37 de puncte. Ultima 
ªelaru în poartã care a fost fix pe poziþie a podiumului este ocupatã 
direcþia mingii expediate în de Potaissa Turda, viitoarea 
disperare de Attila Eros. S-a adversarã a Dunãrii, cu 36 de 
încheiat pânã la urmã 21-21, asta puncte.
dupã ce vrâncenii intrasereã la Etapa a 18-a debuteazã sâmbãtã 
pauzã cu un avantaj frumuºel de la Timiºoara cu derby-ul 
2 goluri, 11-13! momentului, SCM Politehnica – 
Cei mai prolifici jucãtori ai Dunãrii CSM Bucureºti (ora 16.30, în 
au fost Irakli Chikovani ºi Josip direct la TVR 1).

Sâmbãtã, 10 februarie, de la ora 
11.00, în Sala de sport a ªcolii 
Tudor Vladimirescu (fosta ªcoalã 
11), Danubius va întâlni pe ACS SC 
181 SSP Bucureºti.

Sâmbãtã s-au disputat partidele din cadrul 
etapei a 19-a a Diviziei A la handbal 
feminin. Soarele a rãsãrit din nou pe strada 
fetelor noastre de la CS Danubius care au 
obþinut toate cele 3 puncte puse la bãtaie 
în confruntarea din Capitalã cu ACS Spartac. 
Dupã ce la pauzã a fost condusã cu 11-9, 
Danubius a avut o revenire spectaculoasã în 
repriza secundã câºtigând finalmente cu 23-
19. Este a 4-a victorie stagionalã pentru 
fetele pregãtite de Cristi Gavrilã ºi Robert 
Comendant. Danubius continua sã rãmânã 
pe 13 totalizând, dupã 18 partide jucate,  
12 puncte.

Sâmbãta viitoare sunteþi aºteptaþi în Sala de 
sport a ªcolii Tudor Vladimirescu (fosta 
ªcoalã 11)pentru a le susþine pe fete în 
duelul cu ACS SC 181 SSP Bucureºti, locul 11 
în clasament cu 13 puncte (17 jocuri). 
Partida va începe la ora 11.00 ºi va fi 
arbitratã de I. Ghiþã (CT) / S. Topliceanu 
(CT). În tur, pe 11 octombrie 2017, 
bucureºtencele s-au impus cu 35-28 
(17-15).

n Atletism / CSM Cãlãraºi n Handbal / Liga Zimbrilor

Etapa a 18-a

Clasament
1. SCM Poli Timiºoara 17 12 2 3 460-396 38

2. CSA Steaua 17 12 1 4 438-388 37

3. Potaissa Turda 17 12 0 5 489-431 36

4. CSM Bucureºti 17 11 1 5 468-433 34

5. HC Dobrogea Sud 17 10 3 4 443-410 33

6. HC Odorhei 17 10 2 5 427-392 32

7. Dinamo Bucureºti 17 10 1 6 496-465 31

8. AHC Dunãrea 17 8 3 6 435-442 27

9. Minaur Baia Mare 17 6 0 11 415-450 18

10. CSM Focºani 17 5 2 10 404-430 17

11. CSU Suceava 17 4 1 12 442-481 13

12. CSM Fãgãraº 17 4 1 12 405-454 13

13. HC Vaslui 17 4 1 12 436-502 13

14. Politehnica Iaºi 17 1 2 14 458-542 5

HC Odorhei – CS Minaur Baia Mare 0-10
l Sâmbãtã, 10 februarie
16.30 Poli Timiºoara – CSM Bucureºti (TVR 1)
l Duminicã, 11 februarie
11.00 CSA Steaua – CSM Fãgãraº (TVR 2)
11.00 Dinamo – HC Dobrogea Sud (Digi – Telekom)
17.00 Politehnica Iaºi – CSU Suceava
18.30 CSM Focºani – HC Vaslui
l Marþi, 13 februarie
18.00 Potaissa – AHC Dunãrea (Digi – Telekom)

Etapa 17-a / Rezultate

CSM Fãgãraº – HC Odorhei 0-0
CS Minaur – Potaissa Turda 20-29
HC Dobrogea Sud – Politehnica Iaºi 32-27
AHC Dunãrea – CSM Focºani 21-21 
CSU Suceava – Politehnica Timiºoara 26-27
HC Vaslui – Dinamo Bucureºti 28-30
CSM Bucureºti – CSA Steaua 24-22

Peric&Co au reuºit în doar 3 zile sã ne „salahorilor" mai tineri dar dornici de 
aducã cu picioarele pe pãmânt. Deºi nu afirmare. Chikovani, Fotache, Grasu, 
ne-a dorit asta! Am savurat din plin Dospinescu ori Timofte, ca sã pomenim 
egalul obþinut în fieful campioanei, doar câþiva, sunt jucãtori pe care ºi i-ar 
Dinamo, scor 26-26, obþinut, ce-i drept dori orice echipã din România. Au sute 
în ultima secundã a meciului!, însã de meciuri în cârcã, experienþã cu carul 
digerãm extrem de greu o altã remizã dar....din pãcate, astfel de argumente 
obþinutã, de data asta, la Cãlãraºi, în faþa sunt insuficiente pentru ca Dunãrea sã 
unui adversar mult mai modest, CSM lege victorii ºi sã aibe un parcurs regulat, 
Focºani, scor 21-21. ªi acum scorul final presãrat cu performanþe.
a fost stabilit spre finalul unui joc care ar 

Uitaþi-vã pe lista rezultatelor obþinute fi putut fi câºtigat de vrânceni dacã Attila 
pânã acum de echipa noastrã ºi veþi Eros n-ar fi ratat þinta în ultima secundã 
rãmâne surprinºi. A învins acasã toate a meciului! Sau altfel spus, dacã ªelaru 
echipele clasate acum pe primele 3 n-ar fi fost în locul potrivit! Nici nu vreau 
locuri, câºtigând de asemenea ºi sã-mi imaginez un altfel de 
duelurile cu ocupantele locurilor 11-14. deznodãmânt, desigur, nefavorabil nouã.
În rest, nimic! Ceea ce confirmã cã Aºadar, într-un interval extrem de scurt, 
echipa asta are nevoie ºi de un dirijor douã remize trecute în cont, în condiþii 
uns cu toate alifiile, capabil sã aproape identice, însã în faþa unor 
gestioneze ºi momentele de extaz dar ºi adversari diametrali opuºi. 
cele de agonie. ªi ca sã fiu mai clar, n-ar 

Asta este AHC Dunãrea Cãlãraºi! O 
fi exclus ca marþea viitoare, Dunãrea sã 

echipã clãditã cu multe nume sonore din 
producã surpriza la Turda obþinând acolo handbalul românesc ºi nu numai, cu 
mãcar o remizã dacã nu chiar victoria! internaþionali, dar incapabilã sã 
Dunãrea ne-a obºnuit cu astfel de gestioneze astfel de momente speciale. 
ºocuri!E greu de înþeles de ce antrenorul Adi 

Petrea n-a reuºit sã identifice în timp util Drumul spre o nouã prezenþã în play-off 
soluþiile care sã genereze o nouã stare nu e deloc facil. Adi Petrea nu mai are 
de echilibru în rândul elevilor sãi, timp pentru scheme, strategii punctuale, 
„euforici" dupã remiza din Groapã. Un etc. Ce sã-i mai înveþi pe jucãtori? Cred 
antrenor de talia lui ar fi trebuit sã ºtie cã misiunea sa e alta. Sã gãseascã 
cã acel egal a semãnat cu un cartof înaintea oricãrui joc acel 7 care sã 
fierbinte. confere stabilitate, încredere, ambiþie ºi 
O þarã întreagã a vãzut cã în meciul cu devotament. ªi bucuria de a juca! Cum o 
CSM, Dunãrea a dominat tactic ºi va face? Sã-ºi aminteascã de reþetele 
teritorial însã a preferat sã-ºi trateze „de magice administrate de antrenorii sãi în 
sus" adversarul, cu o evidentã aroganþã, vremea în care îmbrãca tricoul de 
fiind convinsã cã doar simpla prezenþã în jucãtor. Sigur va gãsi ceva în serttarul cu 
teren e suficientã pentru obþinerea amintiri! Altfel, va rãmâne prizonierul 
victorie ºi implicit a revanºei. hazardului care într-o bunã zi i-ar fi fatal. 

Flerul, insipraþia fac diferenþa ºi în Adrian Petrea are la dispoziþie mulþi 
meseria asta de antrenor pe care Petrea jucãtori cu calitãþi dovedite în timp însã 
a îmbrãþiºat-o dar care deocamdatã pare nu ºi o echipã. Vedetele parcã nu-ºi 
incompatibilã cu fostul sãu profil de gãsesc locul în filozofia lui Petrea, tot 
jucãtor.greul câzând pânã la urmã pe umerii 

Anul sportiv 2018 a debutat sub cele mai bune 
auspicii pentru atleþii, Ionela Denisa Luca ºi 
Samuel Bucºã, ambii legitimaþi la CSM Cãlãraºi. 
La recentele Campionatelor naþionale disputate 
în Sala din Complexul Sportiv Naþional "Lia 
Manoliu", din Bucureºti (3-4 februarie), Ionela 
Luca a obþinut titlul naþional la senioare atât la 
prãjinã cât ºi la lungime.

În proba de prãjinã, Ionela a sãrit 3,90 metri devansându-le 
pe Adina Anamaria Buzescu (CS Dinamo Bucureºti – 3,60 
metri) ºi Andreea ªtefania Drãgan (CSM Craiova – 3,20 metri).
La lungime, sportiva pregãtitã de prof. Virgil Costache a sãrit 
6,27 metri, din a 4-a încercare depãºind-o pe Angela 
Moroºanu (CSM Bucureºti) care a sãrit tot 6,27 metri dar din a 
6-a încercare. Pe 3 s-a clasat Georgiana Aniþei (SCM Bacãu) cu 
6,25 metri.
Samuel Bucºã este noul campion naþional indoor la lungime – 
Tineret, el clasându-se pe 3 la seniori, cu o sãriturã de 7,65 
metri. Sportivul nostru, în vârstã de doar 17 ani, a fost urmat 
de Gabriel Biþan (CSM Oneºti) cu 7,63 metri ºi Ioan Bogdan 
Sitoianu (CS Þara Bârsei) cu 6,93 metri.
Pe primul loc la seniori a urcat Cristian Iulian Staicu (CS Þara 
Bârsei) cu 8,09 metri. Tot în aceastã probã, Alexandru Baciu 
8CSM Cãlãraºi) s-a clasat pe 7 cu 7,52 metri.
La aceastã ediþie a CN indoor au participat 320 de sportivi 
(114 feminin, respectiv 206, masculin) de la 90 de cluburi din 
þarã.

Rezultate obþinute 
de atleþii de la CSM Cãlãraºi

l Prãjinã Feminin / Senioare

1. Ionela Denisa Luca: 3,90m

3,60m / 3,80m / 3,90m / 4.00 XXX

Lungime Feminin / Senioare

1. Ionela Denisa Luca: 6,27m

6,26m / 6,17m / Foul / 6,27m / 6,09m

Lungime Masculin / Tineret

1. Samuel Andreas Bucºã: 7,65m

7,65m / Foul / 7,20m

l 

l 

Dunãrea, remizã 
cu aromã de pelin!

Ionela Luca ºi Samuel Bucºã, 
campioni naþionali indoor!

Etapa a 20-a / Sâmbãtã, 10 februarie

Clasament
1. SCM Gloria Buzãu 18 18 0 0 613-416 54

2. CSU Neptun 18 15 0 3 573-430 45

3. HCF Piatra Neamþ 17 13 0 4 487-376 39

4. ªtiinþa Bucureºti 17 13 0 4 501-401 39

5. CSS Tulcea 18 12 0 6 484-466 36

6. CSM Bucureºti II 17 11 1 5 488-448 34

7. Dinamo Bucureºti 18 10 0 8 498-441 30

8. ªtiinþa Bacãu 18 8 0 10 472-510 24

9. CSA Steaua 18 7 2 9 545-545 23

10.ACS UAIC CNOT Iaºi 17 6 1 10 458-483 19

11.ACS SC 181 SSP 17 4 1 12 461-513 13

12.HC Activ CSO 18 4 0 14 517-567 12

13.CS Danubius Cãlãraºi 18 4 0 14 451-539 12

14.Spartac Bucureºti 17 2 2 13 342-502 8

15.CSU Târgoviºte 18 1 1 16 397-650 4

09.45 CSM Bucureºti II – CSU Târgoviºte

10.30 ACS UAIC CNOT Iaºi – HCF Piatra Neamþ

11.00 Danubius Cãlãraºi – ACS SC 181 SSP

11.00 ªtiinþa Bucureºti – CSA Steaua

12.00 HC Activ CSO Plopeni – ªtiinþa Bacãu

12.00 CSU Neptun – HC Dinamo

14.00 CSS Tulcea – Spartac Bucureºti

SCM Gloria Buzãu va sta.

Etapa a 19-a / Rezultate

ACS SC 181 SSP – ACS UAIC CNOT Iaºi 29-26

Spartac Bucureºti – CS Danubius Cãlãraºi 19-23

HC Dinamo – CSS Tulcea 36-27

ªtiinþa Bacãu – CSU Neptun 25-27

CSU Târgoviºte – HC Activ CSO Plopeni 24-41

CSA Steaua – CSM Bucureºti II 26-26

SCM Gloria Buzãu – CSU ªtiinþa Bucureºti 29-22

HCF Piatra Neamþ a stat.

n Handbal F / Divizia A Danubius s-a 
întors cu 3 puncte 

de la Bucureºti!

n Handbal / AHC Dunãrea Cãlãraºi

Avem jucãtori, nu ºi echipã!

Noul an 2018 a venit cu veºti foarte 
bune pentru iubitorii minifotbalului. 
Din 8 ianuarie s-a dat startul înscrierii 
în campionatul Ligii I Arena, toþi cei 
interesaþi putând solicita documentele 
necesare pe adresa de mail 
liga1arena@yahoo.com sau la sediul 
AJF Cãlãraºi, situate în strada Dobrogei 
nr.2 (Navrom). Înscrierile se vor 
încheia pe 19 februarie. 

ºi sponsori care sã ne susþinã în „Campionatul va debuta pe 30 martie" 
promovarea în condiþii optime a anunþã organizatorul competiþiei, 
acestui campionat" susþine Mircea Mircea ªtefan care mai adaugã "Data 
ªtefan.sedinþei tehnice cu managerii se va 
Partenerii campionatului de minifotbal stabili ulterior. Propunem un 
Liga I Arena sunt: Condorul SA, AJF campionat puternic cu arbitraj 
Cãlãraºi, R&S GUARD SECURITY, Doctor profesionist, cu meciuri transmise live 
Telescu Lilian, Baio Fitnessclub. "Te pe facebook, cu poze de prezentare la 
aºteptãm sã te înscrii alãturi de fiecare meci, cu premii lunare pentru 
prietenii tãi ºi sã devii cel mai bun cei mai buni jucãtori ºi multe alte 
dintre cei mai buni" este invitaþia surprize! Lunar prin voturile 
lansatã de iniþatorul proiectului, Mircea dumneavoastrã "Jucãtorul Lunii" va 
ªtefan. beneficia de un abonament gratuit la 

partenerul nostru Baio Fitnessclub!"
Viitoarele jocuri se vor disputa pe 
durata a douã reprize a câte 20 de 

Campionatul se va desfãºura la Football minute (nu efective!), pauza fiind de 5 
ARENA (10 nivele). Fiecare echipã va minute. Fiecare echipã va fi formatã 

dintr-un portar ºi 5 jucãtori de câmp, juca un meci pe sãptãmânã. Partidele 
pe foaie putând figura 12 jucãtori. Lotul se vor disputa în zilele de vineri, 
va putea cuprinde cel mult 20 de sâmbãtã ºi duminica dupã ora 16:00.
jucãtori.

Taxa de înscriere - 600 lei. Taxa de meci 
În primãvarã, echipele participante vor - 60 lei.
achita o taxã de înscriere. Mircea 

Premii oferite echipelor clasate pe ªtefan va pune la bãtaie ºi premii în 
valoare totalã de peste 4500 lei. Echipa podium: Locul 1 - 2.000 lei; Locul 2 - 
clasatã pe primul loc va încasa 2000 de 1.500 lei; Locul 3 - 1.000 lei. Premiile 
lei, cea de pe locul 2, 1500 lei iar afiºate sunt valabile pentru minim 10 
formaþia de pe 3, 1000 de lei. „Vom echipe înscrise. Se vor acorda premii 
acorda ºi premii suplimentare, individuale lunar ºi la sfârºitul 
individuale. Aºteptãm sã ni se alãture campionatului.

 n Liga I Arena / Date tehnice

Liga I Arena la minifotbal 
debuteazã pe 30 martie. Înscrierile 

se încheie pe 19 februarie!

Clasament
1. Dunãrea Cãlãraºi 21 15 4 2 43-16 49
2. AFC Hermannstadt 21 14 6 1 35-10 48
3. Chindia Târgoviºte 21 12 6 3 44-12 42
4. CS Afumaþi 21 11 5 5 24-14 38
5. ASU Poli Timiºoara 21 11 3 7 29-23 36
6. Academica Clinceni 21 10 5 6 34-29 35
7. FC Argeº 21 9 7 5 28-16 34
8. ASA Tg. Mureº 21 9 4 8 40-41 31
9. CS Mioveni 21 7 6 8 31-30 27
10. Sportul Snagov 21 7 5 9 16-19 26
11. Ripensia Timiºoara 21 6 7 8 42-31 25
12. UTA Arad 21 6 7 8 26-26 25
13. ªtiinþa Miroslava 21 6 4 11 28-46 22
14. Luceafãrul Oradea 21 5 6 10 31-38 21
15. Metaloglobus 21 5 5 11 17-29 20
16. CS Baloteºti 21 5 5 11 24-42 20
17. Foresta Suceava 21 6 2 13 21-63 20
18. Dacia Brãila 21 4 6 11 45-48 18
19. Pandurii Tg. Jiu 21 3 9 9 27-37 18
20. Olimpia Satu Mare 21 6 2 13 19-39 -26

Luni, 29 ianuarie, preºedintele Olimpiei Satu Mare, 
Istvan Merkli, a înºtiinþat, în scris, Departamentul 
Competiþii al Federaþiei Române de Fotbal de retragerea 
echipei din campionatul Ligii 2, "din cauza faptului cã 
membrii fondatori ºi asociaþi refuzã sã finanþeze clubul". 
A fost, mai degrabã, o ultimã acþiune de imagine a 
Olimpiei, putem spune de orgoliu, deoarece oficialul 
ºtia cã în aceastã sãptãmânã Comisia de Disciplinã ºi 
Eticã a FRF urma sã dicteze o primã sancþiune de 
excludere a clubului din Liga 2 din cauza multiplelor 
litigii pe care le are cu foºtii jucãtori.
Lucru care s-a ºi întâmplat în ºedinþa Comisiei de 
Disciplinã ºi Eticã a FRF din 31 ianuarie, tot atunci când a 
mai primit o penalizare de încã patru puncte pe lângã 
cele 42 scãzute pânã atunci.
Odatã cu aceastã excluderea a Olimpiei se schimbã în 
mod oficial ºi clasamentul Ligii 2. Cele douã rezultate 
înregistrate pe teren în retur de echipa sãtmãreanã se 
vor schimba în victorii la "masa verde" pentru 
adversare. Cele obþinute în tur vor rãmâne aceleaºi.
În rest, meciurile pe care Olimpia le mai avea de jucat 
pânã la finalul sezonului vor fi câºtigate cu 3-0 de 
adversare.

Olimpia Satu Mare, exclusã 
din campionatul Ligii 2!

n Dunãrea Cãlãraºi

Fl. Briºan: De sãptãmâna viitoare 
punem în vânzare abonamentele

n Dunãrea Cãlãraºi

Dan Alexa: 
Un cantonament reuºit din 
toate punctele de vedere

Douã victorii ºi tot atâtea 
remize - bilanþul din Antalya

Sursa: Facebook / AHC Dunãrea 2014 Cãlãraºi
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