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Miercuri seară, surse din AJF Călăraşi susţineau că din 
cauza vremii nefavorabile, etapa a 18-a a campionatului 
judeţean de fotbal, programată sâmbătă, 24 martie, va fi 
amânată. Este pentru a doua oară în acest an când stafful 
AJF e nevoit să ia o astfel de decizie. La fel s-a întâmplat şi 
cu runda inaugurală a returului care s-a desfăşurat o 
săptămână mai târziu faţă de data stabilită iniţial, 3 martie.

Runda a 18-a cuprinde următoarele dueluri: Progresul 
Fundulea – Victoria Lehliu; Spicul Vîlcelele – Tricolorul 
Jegălia; Unirea Dragalina – Partizan Crivăţ; Unirea 
Mănăstirea – Dunărea Ciocăneşti; ACS Roseţi – Mostiştea 
Ulmu; Steaua Radovanu – Victoria Chirnogi; Venus 
Independenţa – Zarea Cuza Vodă; Dunărea Grădiştea – 
Viitorul Curcani

În penultima etapă a sezonului regular al ligii I la 
futsal, Dunărea a evoluat la Reşiţa obţinând luni 
după-amiază, toate cele 3 puncte în confruntarea 
cu Muncitorul. Antrenorul – jucător, Marian Şotârcă 
şi-a condus din teren echipa, marcând 3 din cele 8 
goluri pentru Dunărea care s-a calificat pentru a 5-a 
oară consecutiv în play – off. 

„Am controlat partida cu Muncitorul şi am reuşit 
să câştigăm, atingându-ne obiectivul. Am întâlnit 
un adversar dificil, motivat, dornic să câştige. Dar, 
punctele merg la Călăraşi şi mă bucur că am reuşit 
să ne calificăm în play – off. Îi felicit pe băieţi 
pentru determinare şi sper să avem evoluţii măcar 
la fel de bune în continuare” a declarat după joc 
Marian Şotârcă.
În ultima etapă a sezonului regular, Dunărea va juca 
la Călăraşi cu FK Odorheiu Secuiesc. „Galben – 
albaştrii” speră să obţină măcar un punct din 
această confruntare care i-ar menţine pe poziţia a 
5-a pe care o ocupă în acest moment. „Ne dorim să 
intrăm în play – off de pe locul 5. Prin urmare va 
trebui să obţinem măcar un punct în partida cu FK 
Odorheiu Secuiesc. Va fi greu dar nu şi imposibil” 
a conchis Şoty.

Mădălina Caşu şi Adriana Ailincăi (senioare Sala Clubului Sportiv Ceahlăul din 
– 2x), Cristina Drugă şi Delia Clapon Piatra Neamţ a găzduit sâmbătă, 17 
(junioare – 2xj1), Nicoleta Oprescu (1xj2), 

martie CN pe ergometru la Oana Tarsă şi Mihaela Popa (2xj3).
categoriile juniori, seniori şi 
masters (băieţi şi fete) la startul l Seniori 
căruia s-au aliniat peste 300 de Loc 2 Mădălina Buzdugan 1x
sportivi. Loc 2 David Popa 1xCU

Loc 3 Mădălina Caşu şi Adriana Ailincăi 2x
Canotorii de la CSM Călăraşi, antrenaţi de l Juniori
Daniel Bănăţeanu, Eugen Suciu şi Mădălina Loc 2 Gabriela Paraschiv şi Iuliana Timoc   
Buzdugan, au obţinut nu mai puţin de 9 2x j1
medalii din care 5 de argint şi 4, de bronz.

Loc 2 Ştefan Sandu 1x j1 
La seniori, Mădălina Buzdugan şi David 

Loc 2 Robert Boboc şi Valentin Munteanu 
Popa s-au clasat fiecare pe locul 2 la 1x, 

2x j1
respectiv 1xCU. La juniori, Gabriela 

Loc 3 Cristina Drugă şi Delia Clapon 2x j1 Paraschiv şi Iuliana Timoc (2xj1), Ştefan 
Loc 3 Nicoleta Oprescu 1xj2Sandu (1xj1), Robert Boboc şi Valentin 

Munteanu (2xj1) au obţinut argintul, Loc 3 Oana Tarsă şi Mihaela Popa 2x j3
ocupând finalmente locul 2. l Antrenori:  Daniel Bănățeanu, Eugen 
Medalii de bronz au fost câştigate de Suciu şi Mădălina Buzdugan.

n AJF Călăraşi

Sala sporturilor din Reşiţa a găzduit 
luni după-amiază partida dintre 
Muncitorul şi Dunărea Călăraşi din 
cadrul etapei a 17-a, penultima a 
sezonului regular al ligii I. Echipa 
noastră avea nevoie de victorie pe 
care a obţinut-o câştigând cu 8-3.
Stefan Krstic a deschis scorul în 
minutul 4, Robert Vârlan majorând 
diferenţa două minute mai târziu. 
Muncitorul reduce din handicap 

În ultima etapă a sezonului regular, prin Alexandru Avramovici în 
Şoty&Co vor juca acasă cu FK minutul 11 însă bucuria gazdelor n-a 
Odorheiu Secuiesc, echipă care nu durat decât 2 minute. Marian 
mai are nicio şansă la podium după Plugaru înscriind pentru 1-3. În 
ce luni a fost învinsă acasă de minutul 16, ambele echipe înscriu 
United Galaţi (scor 1-5). Partida se câte un gol. Alexandru Ciucur, de la 
va desfăşura cel mai probabil pe 5 gazde, respectiv Marian Şotârcă 
sau 6 aprilie.punctează pentru echipele lor, 

tabela arătând de acum 2-4. Până la 
pauză, acelaşi Şotârcă marchează Muncitorul Reşiţa pentru Dunărea (min. 19), refăcând 
diferenţa de 3 goluri! - Dunărea Călăraşi 
După pauză, „galben – albaştrii” par 
şi mai motivaţi punctând consecutiv 3-8 (2-5)
prin veteranii,  M. Şotârcă (triplă 

Au marcat: Al. Avramovici (11), Al. pentru antrenorul – jucător), în 
Ciucur (16, 30) / St. Krstic (4), R. minutul 22 şi George Tomescu, în 
Vârlan (6), M. Plugaru (13), M. minutul 24 ducând scorul la 2-7!
Şotârcă (16, 19, 22), G. Tomescu 

Gazdele mai au tresărire palidă de 
(24), R. Coelho (39)

orgoliu şi înscriu al 3-lea gol şi 
Muncitorul: R. Jivan – N. Budai, Al. ultimul pentru ei în minutul 30 prin 
Avramovici, Al. Ciucur, Cr. Popa. Alexandru Ciucur care-şi trece în 
Rezerve: Ş. Ungureanu, D. Dragotă, cont dubla. Tabela se închide cu 1 
D. Guduleasa, Al. Chelu, Al. Lucian, minut înainte de fluierul final, 
R. Păvan, Fl. Boţ. Antrenor Casian brazilianul Rodrigo Coelho înscriind 
Doanăprimul său gol sub tricoul Dunării 

(min. 39). Se termină 3-8 iar cele 3 Dunărea: A. Moldovanu – M. 
puncte par necesare şi suficiente Şotârcă, S. Krstic, G. Tomescu, M. 
pentru ca Dunărea care a revenit Plugaru. Rezerve: Al. Tudorache, R. 
acum pe 5, să fie deja cu gândul la Coelho, Fl. Lazăr, S. Moreira, R. 
play – off. Vârlan. Antrenor Marian Şotârcă.

Echipa de futsal Dunărea Călăraşi U19 s-a calificat în Final Six-ul Cupei 
României U19, competiţie care se va desfăşura la Arad în Sala Sporturilor 
„Mihai Botez” din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu, între 23 şi 26 martie.

Cele 6 echipe participante la această fază sunt împărţite în 2 grupe. Dunărea face parte din 
Grupa B alături de Pro Tineret Sighişoara şi United Galaţi. Grupa A este formată din 
Autobergamo Deva, Şoimii Simand şi Imperial WET Miercurea Ciuc.
Dunărea (locul 1 în topul Seriei a 2-a a Campionatului a Naţional Juniori U19) va debuta vineri, 
23 martie când se va duela de la ora 19.00 cu Pro Tineret (locul 2 – Seria a 4-a). Al doilea joc, 
cel cu United Galaţi (locul 2 – Seria a 2-a) se va desfăşura duminică, 25 martie de la ora 15.00. 
Duelul dintre Pro Tineret şi United e programat sâmbătă, 24 martie, de la ora 19.00.
Până în această fază, Dunărea a trecut în dublă manşă de Viitorul Buzău (3-2, respectiv 4-1) în 
Faza a 2-a şi respectiv de CN Nicu Gane Fălticeni (6-5, 7-5), în Faza a 3-a.
Câştigătoarele celor două grupe vor disputa finala ce va avea loc luni, 26 martie, de la ora 
16.00.

 Cupa României U19 – Final 6 / Faza a 4-a

n Grupa B
Vineri, 23.03. ora 19.00 Pro Tineret – Dunărea
Sâmbătă, 24.03. ora 19.00 Pro Tineret – United Galaţi
Duminică, 25.03. ora 15.00 Dunărea – United Galaţi

n Grupa A
Vineri, 23.03. ora 17.00 Autobergamo – Şoimii Siman
Sâmbătă, 24.03. ora 17.00 Imperial WET – Autobergamo
Duminică, 25.03. ora 17.00 Şoimii Simand – Imperial WET

Luni, 26 martie, ora 16.00
Câştigătoare Gr. A – Câştigătoare Gr. B

Cum s-a calificat Dunărea U19
l Faza a 2-a
Tur: Dunărea – Viitorul Buzău 3-2
Retur: Viitorul Buzău – Dunărea 4-4
l Faza a 3-a
Tur: CN Nicu Gane Fălticeni – Dunărea 5-6
Retur: Dunărea – CN Nicu Gane Fălticeni 7-5

n Futsal

În 2017, Federaţia Română de Fotbal 
a inaugurat un program educaţional 
care le-a oferit participanţilor 
oportunitatea de a-și dezvolta 
abilitățile de management în sport și 
în fotbal în particular. Cursurile 
organizate împreună cu UEFA și Swiss 
Graduate School in Public 
Administration din cadrul 
Universității Lausanne s-au 
desfășurat pe durata a nouă luni și s-
au încheiat printr-o festivitate de 
decernare a diplomelor, în 14 martie, 
la sediul Federației Române de 
Fotbal.

În cadrul celei de-a treia întâlniri din 
programul UEFA CFM, cursanții au avut de 
trecut de examenul oral, prezentându-și 
lucrarea finală, înainte de a participa la o 
lecție practică: simularea organizării unui 
joc din Liga Campionilor. Adrian Ambrosie (președinte CSM FRF), Diana Pirciu (manager 

Politehnica Iași), Cătălin Anton responsabilitate socială FRF), Cătălin Printre absolvenți se numără şi Dorinel 
(președinte AFC Botoșani), Ciprian Anton Popescu (specialist PR și comunicare FRF), Dincă, preşedintele AJF Călăraşi.
(președinte AJF Suceava), Antonio Dorin Prisăcaru (consilier juridic Federația UEFA Certificate in Football Management 
Bădescu (președinte Juventus Timișoara), Moldovenească de Fotbal), Helena Puškar (CFM) se desfășoară în mai multe țări de 
Radu Bitea (președinte AJF Bihor), Bianca (match manager Federația Croată de pe continent și este finanțat cu ajutorul 
Cauc (Brand Manager FRF), Alexandru Fotbal), Victor Radu (team manager FRF), programului HatTrick al forului european, 
Cândea (manager ticketing FRF), Natalia Daniel Surdu (secretar general AJF Caraș-fiind dedicat persoanelor implicate în 
Ceban (inspector federal responsabil de Severin), Zoltan Szondi (președinte AFK fenomenul fotbalistic. Printre teme s-au 
fotbalul feminin în cadrul Federației Csikszereda), George Ștucan (coordinator regăsit: organizarea în fotbal, 
Moldovenești de Fotbal), Radu digital FRF), Michal Vengloš (team managementul strategiilor și al 
Constanțea (președinte FC Universitatea manager Federația Slovacă de Fotbal).performanței, management operațional, 
Cluj), Marius Cosoreanu (manager general Prin organizarea UEFA CFM, Federația marketing și sponsorizări în fotbal, 
Oțelul Galați), Dorinel Dincă (președinte Română de Fotbal a continuat seria de comunicare și relații publice, 
AJF Călărași), František Ferenc (secretar programe educaționale implementate pe managementul evenimentelor și al 
departament competiții Federația Slovacă teritoriul țării, care contribuie la crearea voluntarilor.
de Fotbal), Vlad Munteanu (manager unui management, conform standardelor Absolvenții UEFA Certificate in Football 
operațional FRF), Cătălina Necula europene. Obiectivul se regăsește în Management, ediția din România, care au 
(manager achiziții FRF), Iulia Niculae Planul Strategic pentru Dezvoltarea primit un certificat de studii superioare cu 
(manager marketing FRF), Ciprian Fotbalului din România 2015-2020.o valoare de 10 credite ECTS, sunt 
Paraschiv (manager dezvoltare fotbalistică Sursa www.frf.rourmătorii:

n Futsal

La start se vor alinia nu mai puţin de 10 echipe. 
Organizatorii pun la bătaie premii de 4.500 lei 
câştigătoarea urmând a primi un CEC, în valoare 
de 2.000 de lei.

Mai puţin de 3 săptămâni au mai rămas până la startul primei 
ediţii a Ligii Arena la minifotbal, proiect iniţiat de fostul 
jucător al Dunării, Mircea Ştefan. Competiţia va aduna la start 
nu mai puţin de 10 formaţii: Pompierii, Viprod, Dunărea Old – 
Boys, AS Pol, United Călăraşi, Consiliul Judeţean Călăraşi, City 
Boys, Suporterii, Academia Box şi Spitalul Judeţean Călăraşi.
Campionatul va debuta pe 9 aprilie iar turul se va încheia pe 8 
iunie. După o pauză competiţională cuprinsă între 9 iunie şi 
19 august, Liga I Arena se reia cu prima etapă a returului, “10 Nivele”.
programată pe 20 august. Partea a doua a campionatului se Partenerii competiţiei Liga I Arena la minifotbal sunt: 
va încheia pe 19 octombrie. Condorul, DJTS Călăraşi, AJF Călăraşi, Şcoala de Sănătate, R&S 
Şedinţa tehnică se va desfăşura joi, 22 martie, începând cu Guard Security, Baio Fitnessclub, manusionline.
ora 18.00, la Hotel Călăraşi şi vor participa managerii celor 10 Arena Media (săptămânalul Arena şi www.arenamedia.ro) s-
echipe înscrise, membrii Comisiilor de Organizare, respectiv a alăturat de la bun început acestui proiect devenind 
de Disciplină, reprezentanţi ai partenerilor precum şi arbitrii partener media.
care vor oficia la jocuri.

Comisia de Organizare: Mircea Ştefan, Constantin Ştefan, 
Organizatorii vor premia cele mai bune 3 echipe ale Doru Tătaru, Costel Udrea, Cornel Ţicu.
competiţiei punând la bătaie premii de 4.500 de lei. 

Comisia de Disciplină: Daniel Ştefan, Daniel Ilie, Ionel Ivanciu, Ocupanta locului I se va alege cu un CEC în valoare de 2.000 
Cătălin Stroede lei. Finalista şi implicit ocupanta locului 2 va primi un 

premiu de 1.500 lei. Echipa care va termina competiţia pe 
locul 3 va încasa un premiu în sumă de 1.000 lei. Cum se vor desfăşura partidele din 
De asemenea vor fi acordate şi Premii Speciale pentru „Cel 

cadrul Liga I Arenamai bun portar”, „MVP campionatului”, „Cel mai bun 
golgeter”, „Echipa FAIR-PLAY”. Jucătorul lunii va beneficia de Meciurile se vor disputa pe parcursul a 2 reprize a câte 20 de 
un abonament gratuit timp de o lună la Baio, partener al minute fiecare cu 5 minute de pauză între ele. Meciurile se 
campionatului Liga I Arena. vor desfăşura în sistemul tur-retur.
Organizatorii propun de asemenea şi Perioade de transfer Echipele vor fi compuse compuse din 6 jucători dintre care 
sau completări de loturi până în limita a 20 de jucători după unul e portar.
cum urmează: Un joc nu poate începe sau continua dacă una dintre echipe 
a) Până cu 24 de ore înainte de începutul campionatului. are mai puţin de 4 jucători. Pe foaia de joc pot fi trecuţi 
b) Între etapa a 4-a şi a 5-a este perioada de mercato de 3 maxim 4 jucători legitimaţi cu viza pe 2018 iar pe toată durata 
zile, în vederea completării ulterioare a loturilor sau jocului o echipă nu poate folosi decât maxim 2 jucători 
eventualele transferuri. legitimaţi cu viza pe 2018.
c) Între TUR şi RETUR. Lovitura de la margine se va executa cu mâna în limita a 6 

secunde.Între aceleasi echipe nu se poate realiza decât un singur 
transfer în anul competiţional. Fiecare echipă va primi Licenţe pentru jucători care vor fi 

obligaţi ca pe verso să aibă parafa medicului de familie APT Meciurile se vor disputa pe parcursul a 2 reprize a câte 20 
DE EFORT plus 3 licenţe de manageri.minute fiecare, cu maxim 5 minute pauză.Jocurile se vor 

desfăşura în sistemul tur-retur. Echipele sunt formate din 6 Meciurile vor beneficia de arbitraj, asistenţă medicală, 
jucători din care unul e portar. fotograf, transmisii live pe facebook (opţional) şi pază. 

Meciurile se vor disputa în cursul săptămânii dupa ora 17:00.Partidele vor avea loc pe terenul sintetic situate în cartierul 

Ne-am calificat 
în play - off!

Etapa a 18-a

Clasament
1. Autobergamo Deva 16 13 3 0 129-25 42
2. Informatica Timişoara 17 13 3 1 106-25 42
3. United Galaţi 17 13 1 3 94-37 40
4. FK Odorheiu Secuiesc 17 11 2 4 127-62 35
5. Dunărea Călăraşi 17 7 3 7 61-63 24
6. Imperial WET 17 6 3 8 80-75 21 
7. CSM Poli Iaşi 17 6 3 8 71-72 21
8. Muncitorul Reşiţa 17 3 0 14 48-165 9
9. Spicom Sf. Gheorghe 17 1 0 16 30-123 3
10. City'us Tg. Mureş 16 2 0 14 37-136 -2

l Vineri, 23 martie, ora 14.00
CSM Poli Iaşi – Muncitorul Reşiţa
l Sâmbătă, 24 martie, ora 17.00
Imperial WET – City us Tg. Mureş
l Sâmbătă, 7 aprilie
Dunărea – FK Odorheiu Secuiesc
United Galaţi – Informatica Timişoara
Autobergamo Deva – Spicom Sf. Gheorghe

Spicom Sf. Gheorghe – CSM Poli Iaşi 1-5
Informatica – Imperial WET 2-2
Muncitorul – Dunărea Călăraşi 3-8
FK Odorheiu Secuiesc – United Galaţi 1-5
Partida City us Tg. Mureş – Autobergamo Deva nu s-a 
desfăşurat. Mureşenii riscă să piardă prin neprezentare 
cu 5-0 întrucât nu au achitat baremul de arbitraj de la 
ultimul meci pe care l-au organizat pe teren propriu.

Etapa 17-a 

M. Şotârcă: 
Am controlat jocul. 
Mă bucur că ne-am 
calificat în play - off!

n Futsal

Dunărea debutează, vineri, 
la Final 6-ul Cupei României U19!

Nouă medalii pentru canotorii de la 
CSM Călăraşi, la CN pe ergometru

Mostiştea Ulmu a câştigat sâmbătă duelul cu Unirea 
Mănăstirea (scor 6-1), din cadrul etapei a 17-a a 
campionatului judeţean de fotbal, reuşind să revină 
pe podium. Mai exact pe poziţia a 3-a cu 40 de 
puncte, cu 9 mai puţine decât Venus, ocupanta 
locului 1. A fost cea de-a 2 victorie consecutivă 
obţinută, în acest an, de elevii lui Augustin Călin în 
faţa celor de la Unirea Mănăstirea, luându-şi astfel 
„revanşa” cu vârf şi îndesat după remiza îndelung 
constestată din turul campionatului care a semănat 
mai degrabă cu o înfrângere! Partida s-a încheiat 
atunci 3-3, rezultat care i-a determinat pe cei de la 
Ulmu să-şi verse toţi nervi pe 2 din cei 3 arbitri ai 
jocului, consideraţi vinovaţi de acel deznodământ 
nefericit pentru ei!
Primul succes din acest an s-a înregistrat pe 18 
februarie în optimile de finală ale Cupei României – 
faza judeţeană, Mostiştea câştigând, tot la Ulmu cu 
5-1! Pe scurt 2 victorii şi un surplus de goluri pe 
măsură: 9 (11-2)
Altfel, Mostiştea, echipă finanţată din surse exclusiv 
private, o duce bine în 2018, obţinând 4 victorii din 
tot atâtea partide disputate: 2 în Cupa României – 
faza judeţeană, calificându-se în semifinale şi alte 2 
în campionat (în primele 2 etape ale returului). A 
marcat 19 goluri, primind în schimb, 3. Bilanţ mai 
mult decât mulţumitor!
Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre Unirea 
Mănăstirea. Cotea&Co au bifat, în 2018, 3 eşecuri 
din tot atâtea partide disputate: una în Cupă şi alte 
2 în campionat! E limpede că şi problemele 
financiare nu-s puţine şi nici mărunte!

Rezultate obţinute de 
Mostiştea Ulmu în 2018

n Cupa României – Faza judeţeană

Optimi / 18.02. Mostiştea – Unirea Mănăstirea 5-1

Sferturi / 24.02. Mostiştea – Victoria Lehliu 3-1

n Liga a 4-a

Et. 16 / 10.03. Unirea Dragalina / Mostiştea 0-5

Et. 17 / 17.03. Mostiştea – Unirea Mănăstirea 6-1

Vinerea trecută la sediul AJF Chirnogi şi Dunărea Ciocăneşti.
Călăraşi a avut loc tragerea la Turul va avea loc pe 2 mai iar 
sorţi a partidelor din cadrul returul pe 16 mai. Finala e 
semifinalelor Cupei României – programată pe 6 iunie la 
faza judeţeană la fotbal. Mănăstirea.
Câştigătoarea dintre Zarea Cuza n Semifinale / Program jocuri
Vodă şi Venus Independenţa va Zarea / Venus – Mostiştea Ulmu
întâlni pe Mostiştea Ulmu. 

Victoria Chirnogi – Dunărea Duelul dintre Zarea şi Venus 
Ciocăneştitrebuia să aibă loc miercuri, 21 
Turul se va desfăşura pe 2 mai martie însă din cauza vremii a 
iar returul pe 16 mai.fost amânată până la o dată ce 

va fi stabilită ulterior. În cealaltă n Finala – 6 iunie, la 
semifinală se vor duela Victoria Mănăstirea.

Liga I Arena la minifotbal va debuta pe 9 aprilieLiga a 4-aLiga a 4-a

Etapa a 18-a, amânată!

S-a stabilit ţintarul partidelor 
din semifinalele Cupei 

României - faza judeţeană

n Liga a 4-a

Mostiştea şi-a luat 
revanşa cu vârf şi îndesat!

Dorinel Dincă, printre absolvenţii programului 
UEFA Certificate in Football Management



10 SPORT 11SPORT

Miercuri seară, surse din AJF Călăraşi susţineau că din 
cauza vremii nefavorabile, etapa a 18-a a campionatului 
judeţean de fotbal, programată sâmbătă, 24 martie, va fi 
amânată. Este pentru a doua oară în acest an când stafful 
AJF e nevoit să ia o astfel de decizie. La fel s-a întâmplat şi 
cu runda inaugurală a returului care s-a desfăşurat o 
săptămână mai târziu faţă de data stabilită iniţial, 3 martie.

Runda a 18-a cuprinde următoarele dueluri: Progresul 
Fundulea – Victoria Lehliu; Spicul Vîlcelele – Tricolorul 
Jegălia; Unirea Dragalina – Partizan Crivăţ; Unirea 
Mănăstirea – Dunărea Ciocăneşti; ACS Roseţi – Mostiştea 
Ulmu; Steaua Radovanu – Victoria Chirnogi; Venus 
Independenţa – Zarea Cuza Vodă; Dunărea Grădiştea – 
Viitorul Curcani

În penultima etapă a sezonului regular al ligii I la 
futsal, Dunărea a evoluat la Reşiţa obţinând luni 
după-amiază, toate cele 3 puncte în confruntarea 
cu Muncitorul. Antrenorul – jucător, Marian Şotârcă 
şi-a condus din teren echipa, marcând 3 din cele 8 
goluri pentru Dunărea care s-a calificat pentru a 5-a 
oară consecutiv în play – off. 

„Am controlat partida cu Muncitorul şi am reuşit 
să câştigăm, atingându-ne obiectivul. Am întâlnit 
un adversar dificil, motivat, dornic să câştige. Dar, 
punctele merg la Călăraşi şi mă bucur că am reuşit 
să ne calificăm în play – off. Îi felicit pe băieţi 
pentru determinare şi sper să avem evoluţii măcar 
la fel de bune în continuare” a declarat după joc 
Marian Şotârcă.
În ultima etapă a sezonului regular, Dunărea va juca 
la Călăraşi cu FK Odorheiu Secuiesc. „Galben – 
albaştrii” speră să obţină măcar un punct din 
această confruntare care i-ar menţine pe poziţia a 
5-a pe care o ocupă în acest moment. „Ne dorim să 
intrăm în play – off de pe locul 5. Prin urmare va 
trebui să obţinem măcar un punct în partida cu FK 
Odorheiu Secuiesc. Va fi greu dar nu şi imposibil” 
a conchis Şoty.

Mădălina Caşu şi Adriana Ailincăi (senioare Sala Clubului Sportiv Ceahlăul din 
– 2x), Cristina Drugă şi Delia Clapon Piatra Neamţ a găzduit sâmbătă, 17 
(junioare – 2xj1), Nicoleta Oprescu (1xj2), 

martie CN pe ergometru la Oana Tarsă şi Mihaela Popa (2xj3).
categoriile juniori, seniori şi 
masters (băieţi şi fete) la startul l Seniori 
căruia s-au aliniat peste 300 de Loc 2 Mădălina Buzdugan 1x
sportivi. Loc 2 David Popa 1xCU

Loc 3 Mădălina Caşu şi Adriana Ailincăi 2x
Canotorii de la CSM Călăraşi, antrenaţi de l Juniori
Daniel Bănăţeanu, Eugen Suciu şi Mădălina Loc 2 Gabriela Paraschiv şi Iuliana Timoc   
Buzdugan, au obţinut nu mai puţin de 9 2x j1
medalii din care 5 de argint şi 4, de bronz.

Loc 2 Ştefan Sandu 1x j1 
La seniori, Mădălina Buzdugan şi David 

Loc 2 Robert Boboc şi Valentin Munteanu 
Popa s-au clasat fiecare pe locul 2 la 1x, 

2x j1
respectiv 1xCU. La juniori, Gabriela 

Loc 3 Cristina Drugă şi Delia Clapon 2x j1 Paraschiv şi Iuliana Timoc (2xj1), Ştefan 
Loc 3 Nicoleta Oprescu 1xj2Sandu (1xj1), Robert Boboc şi Valentin 

Munteanu (2xj1) au obţinut argintul, Loc 3 Oana Tarsă şi Mihaela Popa 2x j3
ocupând finalmente locul 2. l Antrenori:  Daniel Bănățeanu, Eugen 
Medalii de bronz au fost câştigate de Suciu şi Mădălina Buzdugan.

n AJF Călăraşi

Sala sporturilor din Reşiţa a găzduit 
luni după-amiază partida dintre 
Muncitorul şi Dunărea Călăraşi din 
cadrul etapei a 17-a, penultima a 
sezonului regular al ligii I. Echipa 
noastră avea nevoie de victorie pe 
care a obţinut-o câştigând cu 8-3.
Stefan Krstic a deschis scorul în 
minutul 4, Robert Vârlan majorând 
diferenţa două minute mai târziu. 
Muncitorul reduce din handicap 

În ultima etapă a sezonului regular, prin Alexandru Avramovici în 
Şoty&Co vor juca acasă cu FK minutul 11 însă bucuria gazdelor n-a 
Odorheiu Secuiesc, echipă care nu durat decât 2 minute. Marian 
mai are nicio şansă la podium după Plugaru înscriind pentru 1-3. În 
ce luni a fost învinsă acasă de minutul 16, ambele echipe înscriu 
United Galaţi (scor 1-5). Partida se câte un gol. Alexandru Ciucur, de la 
va desfăşura cel mai probabil pe 5 gazde, respectiv Marian Şotârcă 
sau 6 aprilie.punctează pentru echipele lor, 

tabela arătând de acum 2-4. Până la 
pauză, acelaşi Şotârcă marchează Muncitorul Reşiţa pentru Dunărea (min. 19), refăcând 
diferenţa de 3 goluri! - Dunărea Călăraşi 
După pauză, „galben – albaştrii” par 
şi mai motivaţi punctând consecutiv 3-8 (2-5)
prin veteranii,  M. Şotârcă (triplă 

Au marcat: Al. Avramovici (11), Al. pentru antrenorul – jucător), în 
Ciucur (16, 30) / St. Krstic (4), R. minutul 22 şi George Tomescu, în 
Vârlan (6), M. Plugaru (13), M. minutul 24 ducând scorul la 2-7!
Şotârcă (16, 19, 22), G. Tomescu 

Gazdele mai au tresărire palidă de 
(24), R. Coelho (39)

orgoliu şi înscriu al 3-lea gol şi 
Muncitorul: R. Jivan – N. Budai, Al. ultimul pentru ei în minutul 30 prin 
Avramovici, Al. Ciucur, Cr. Popa. Alexandru Ciucur care-şi trece în 
Rezerve: Ş. Ungureanu, D. Dragotă, cont dubla. Tabela se închide cu 1 
D. Guduleasa, Al. Chelu, Al. Lucian, minut înainte de fluierul final, 
R. Păvan, Fl. Boţ. Antrenor Casian brazilianul Rodrigo Coelho înscriind 
Doanăprimul său gol sub tricoul Dunării 

(min. 39). Se termină 3-8 iar cele 3 Dunărea: A. Moldovanu – M. 
puncte par necesare şi suficiente Şotârcă, S. Krstic, G. Tomescu, M. 
pentru ca Dunărea care a revenit Plugaru. Rezerve: Al. Tudorache, R. 
acum pe 5, să fie deja cu gândul la Coelho, Fl. Lazăr, S. Moreira, R. 
play – off. Vârlan. Antrenor Marian Şotârcă.

Echipa de futsal Dunărea Călăraşi U19 s-a calificat în Final Six-ul Cupei 
României U19, competiţie care se va desfăşura la Arad în Sala Sporturilor 
„Mihai Botez” din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu, între 23 şi 26 martie.

Cele 6 echipe participante la această fază sunt împărţite în 2 grupe. Dunărea face parte din 
Grupa B alături de Pro Tineret Sighişoara şi United Galaţi. Grupa A este formată din 
Autobergamo Deva, Şoimii Simand şi Imperial WET Miercurea Ciuc.
Dunărea (locul 1 în topul Seriei a 2-a a Campionatului a Naţional Juniori U19) va debuta vineri, 
23 martie când se va duela de la ora 19.00 cu Pro Tineret (locul 2 – Seria a 4-a). Al doilea joc, 
cel cu United Galaţi (locul 2 – Seria a 2-a) se va desfăşura duminică, 25 martie de la ora 15.00. 
Duelul dintre Pro Tineret şi United e programat sâmbătă, 24 martie, de la ora 19.00.
Până în această fază, Dunărea a trecut în dublă manşă de Viitorul Buzău (3-2, respectiv 4-1) în 
Faza a 2-a şi respectiv de CN Nicu Gane Fălticeni (6-5, 7-5), în Faza a 3-a.
Câştigătoarele celor două grupe vor disputa finala ce va avea loc luni, 26 martie, de la ora 
16.00.

 Cupa României U19 – Final 6 / Faza a 4-a

n Grupa B
Vineri, 23.03. ora 19.00 Pro Tineret – Dunărea
Sâmbătă, 24.03. ora 19.00 Pro Tineret – United Galaţi
Duminică, 25.03. ora 15.00 Dunărea – United Galaţi

n Grupa A
Vineri, 23.03. ora 17.00 Autobergamo – Şoimii Siman
Sâmbătă, 24.03. ora 17.00 Imperial WET – Autobergamo
Duminică, 25.03. ora 17.00 Şoimii Simand – Imperial WET

Luni, 26 martie, ora 16.00
Câştigătoare Gr. A – Câştigătoare Gr. B

Cum s-a calificat Dunărea U19
l Faza a 2-a
Tur: Dunărea – Viitorul Buzău 3-2
Retur: Viitorul Buzău – Dunărea 4-4
l Faza a 3-a
Tur: CN Nicu Gane Fălticeni – Dunărea 5-6
Retur: Dunărea – CN Nicu Gane Fălticeni 7-5

n Futsal

În 2017, Federaţia Română de Fotbal 
a inaugurat un program educaţional 
care le-a oferit participanţilor 
oportunitatea de a-și dezvolta 
abilitățile de management în sport și 
în fotbal în particular. Cursurile 
organizate împreună cu UEFA și Swiss 
Graduate School in Public 
Administration din cadrul 
Universității Lausanne s-au 
desfășurat pe durata a nouă luni și s-
au încheiat printr-o festivitate de 
decernare a diplomelor, în 14 martie, 
la sediul Federației Române de 
Fotbal.

În cadrul celei de-a treia întâlniri din 
programul UEFA CFM, cursanții au avut de 
trecut de examenul oral, prezentându-și 
lucrarea finală, înainte de a participa la o 
lecție practică: simularea organizării unui 
joc din Liga Campionilor. Adrian Ambrosie (președinte CSM FRF), Diana Pirciu (manager 

Politehnica Iași), Cătălin Anton responsabilitate socială FRF), Cătălin Printre absolvenți se numără şi Dorinel 
(președinte AFC Botoșani), Ciprian Anton Popescu (specialist PR și comunicare FRF), Dincă, preşedintele AJF Călăraşi.
(președinte AJF Suceava), Antonio Dorin Prisăcaru (consilier juridic Federația UEFA Certificate in Football Management 
Bădescu (președinte Juventus Timișoara), Moldovenească de Fotbal), Helena Puškar (CFM) se desfășoară în mai multe țări de 
Radu Bitea (președinte AJF Bihor), Bianca (match manager Federația Croată de pe continent și este finanțat cu ajutorul 
Cauc (Brand Manager FRF), Alexandru Fotbal), Victor Radu (team manager FRF), programului HatTrick al forului european, 
Cândea (manager ticketing FRF), Natalia Daniel Surdu (secretar general AJF Caraș-fiind dedicat persoanelor implicate în 
Ceban (inspector federal responsabil de Severin), Zoltan Szondi (președinte AFK fenomenul fotbalistic. Printre teme s-au 
fotbalul feminin în cadrul Federației Csikszereda), George Ștucan (coordinator regăsit: organizarea în fotbal, 
Moldovenești de Fotbal), Radu digital FRF), Michal Vengloš (team managementul strategiilor și al 
Constanțea (președinte FC Universitatea manager Federația Slovacă de Fotbal).performanței, management operațional, 
Cluj), Marius Cosoreanu (manager general Prin organizarea UEFA CFM, Federația marketing și sponsorizări în fotbal, 
Oțelul Galați), Dorinel Dincă (președinte Română de Fotbal a continuat seria de comunicare și relații publice, 
AJF Călărași), František Ferenc (secretar programe educaționale implementate pe managementul evenimentelor și al 
departament competiții Federația Slovacă teritoriul țării, care contribuie la crearea voluntarilor.
de Fotbal), Vlad Munteanu (manager unui management, conform standardelor Absolvenții UEFA Certificate in Football 
operațional FRF), Cătălina Necula europene. Obiectivul se regăsește în Management, ediția din România, care au 
(manager achiziții FRF), Iulia Niculae Planul Strategic pentru Dezvoltarea primit un certificat de studii superioare cu 
(manager marketing FRF), Ciprian Fotbalului din România 2015-2020.o valoare de 10 credite ECTS, sunt 
Paraschiv (manager dezvoltare fotbalistică Sursa www.frf.rourmătorii:

n Futsal

La start se vor alinia nu mai puţin de 10 echipe. 
Organizatorii pun la bătaie premii de 4.500 lei 
câştigătoarea urmând a primi un CEC, în valoare 
de 2.000 de lei.

Mai puţin de 3 săptămâni au mai rămas până la startul primei 
ediţii a Ligii Arena la minifotbal, proiect iniţiat de fostul 
jucător al Dunării, Mircea Ştefan. Competiţia va aduna la start 
nu mai puţin de 10 formaţii: Pompierii, Viprod, Dunărea Old – 
Boys, AS Pol, United Călăraşi, Consiliul Judeţean Călăraşi, City 
Boys, Suporterii, Academia Box şi Spitalul Judeţean Călăraşi.
Campionatul va debuta pe 9 aprilie iar turul se va încheia pe 8 
iunie. După o pauză competiţională cuprinsă între 9 iunie şi 
19 august, Liga I Arena se reia cu prima etapă a returului, “10 Nivele”.
programată pe 20 august. Partea a doua a campionatului se Partenerii competiţiei Liga I Arena la minifotbal sunt: 
va încheia pe 19 octombrie. Condorul, DJTS Călăraşi, AJF Călăraşi, Şcoala de Sănătate, R&S 
Şedinţa tehnică se va desfăşura joi, 22 martie, începând cu Guard Security, Baio Fitnessclub, manusionline.
ora 18.00, la Hotel Călăraşi şi vor participa managerii celor 10 Arena Media (săptămânalul Arena şi www.arenamedia.ro) s-
echipe înscrise, membrii Comisiilor de Organizare, respectiv a alăturat de la bun început acestui proiect devenind 
de Disciplină, reprezentanţi ai partenerilor precum şi arbitrii partener media.
care vor oficia la jocuri.

Comisia de Organizare: Mircea Ştefan, Constantin Ştefan, 
Organizatorii vor premia cele mai bune 3 echipe ale Doru Tătaru, Costel Udrea, Cornel Ţicu.
competiţiei punând la bătaie premii de 4.500 de lei. 

Comisia de Disciplină: Daniel Ştefan, Daniel Ilie, Ionel Ivanciu, Ocupanta locului I se va alege cu un CEC în valoare de 2.000 
Cătălin Stroede lei. Finalista şi implicit ocupanta locului 2 va primi un 

premiu de 1.500 lei. Echipa care va termina competiţia pe 
locul 3 va încasa un premiu în sumă de 1.000 lei. Cum se vor desfăşura partidele din 
De asemenea vor fi acordate şi Premii Speciale pentru „Cel 

cadrul Liga I Arenamai bun portar”, „MVP campionatului”, „Cel mai bun 
golgeter”, „Echipa FAIR-PLAY”. Jucătorul lunii va beneficia de Meciurile se vor disputa pe parcursul a 2 reprize a câte 20 de 
un abonament gratuit timp de o lună la Baio, partener al minute fiecare cu 5 minute de pauză între ele. Meciurile se 
campionatului Liga I Arena. vor desfăşura în sistemul tur-retur.
Organizatorii propun de asemenea şi Perioade de transfer Echipele vor fi compuse compuse din 6 jucători dintre care 
sau completări de loturi până în limita a 20 de jucători după unul e portar.
cum urmează: Un joc nu poate începe sau continua dacă una dintre echipe 
a) Până cu 24 de ore înainte de începutul campionatului. are mai puţin de 4 jucători. Pe foaia de joc pot fi trecuţi 
b) Între etapa a 4-a şi a 5-a este perioada de mercato de 3 maxim 4 jucători legitimaţi cu viza pe 2018 iar pe toată durata 
zile, în vederea completării ulterioare a loturilor sau jocului o echipă nu poate folosi decât maxim 2 jucători 
eventualele transferuri. legitimaţi cu viza pe 2018.
c) Între TUR şi RETUR. Lovitura de la margine se va executa cu mâna în limita a 6 

secunde.Între aceleasi echipe nu se poate realiza decât un singur 
transfer în anul competiţional. Fiecare echipă va primi Licenţe pentru jucători care vor fi 

obligaţi ca pe verso să aibă parafa medicului de familie APT Meciurile se vor disputa pe parcursul a 2 reprize a câte 20 
DE EFORT plus 3 licenţe de manageri.minute fiecare, cu maxim 5 minute pauză.Jocurile se vor 

desfăşura în sistemul tur-retur. Echipele sunt formate din 6 Meciurile vor beneficia de arbitraj, asistenţă medicală, 
jucători din care unul e portar. fotograf, transmisii live pe facebook (opţional) şi pază. 

Meciurile se vor disputa în cursul săptămânii dupa ora 17:00.Partidele vor avea loc pe terenul sintetic situate în cartierul 

Ne-am calificat 
în play - off!

Etapa a 18-a

Clasament
1. Autobergamo Deva 16 13 3 0 129-25 42
2. Informatica Timişoara 17 13 3 1 106-25 42
3. United Galaţi 17 13 1 3 94-37 40
4. FK Odorheiu Secuiesc 17 11 2 4 127-62 35
5. Dunărea Călăraşi 17 7 3 7 61-63 24
6. Imperial WET 17 6 3 8 80-75 21 
7. CSM Poli Iaşi 17 6 3 8 71-72 21
8. Muncitorul Reşiţa 17 3 0 14 48-165 9
9. Spicom Sf. Gheorghe 17 1 0 16 30-123 3
10. City'us Tg. Mureş 16 2 0 14 37-136 -2

l Vineri, 23 martie, ora 14.00
CSM Poli Iaşi – Muncitorul Reşiţa
l Sâmbătă, 24 martie, ora 17.00
Imperial WET – City us Tg. Mureş
l Sâmbătă, 7 aprilie
Dunărea – FK Odorheiu Secuiesc
United Galaţi – Informatica Timişoara
Autobergamo Deva – Spicom Sf. Gheorghe

Spicom Sf. Gheorghe – CSM Poli Iaşi 1-5
Informatica – Imperial WET 2-2
Muncitorul – Dunărea Călăraşi 3-8
FK Odorheiu Secuiesc – United Galaţi 1-5
Partida City us Tg. Mureş – Autobergamo Deva nu s-a 
desfăşurat. Mureşenii riscă să piardă prin neprezentare 
cu 5-0 întrucât nu au achitat baremul de arbitraj de la 
ultimul meci pe care l-au organizat pe teren propriu.

Etapa 17-a 

M. Şotârcă: 
Am controlat jocul. 
Mă bucur că ne-am 
calificat în play - off!

n Futsal

Dunărea debutează, vineri, 
la Final 6-ul Cupei României U19!

Nouă medalii pentru canotorii de la 
CSM Călăraşi, la CN pe ergometru

Mostiştea Ulmu a câştigat sâmbătă duelul cu Unirea 
Mănăstirea (scor 6-1), din cadrul etapei a 17-a a 
campionatului judeţean de fotbal, reuşind să revină 
pe podium. Mai exact pe poziţia a 3-a cu 40 de 
puncte, cu 9 mai puţine decât Venus, ocupanta 
locului 1. A fost cea de-a 2 victorie consecutivă 
obţinută, în acest an, de elevii lui Augustin Călin în 
faţa celor de la Unirea Mănăstirea, luându-şi astfel 
„revanşa” cu vârf şi îndesat după remiza îndelung 
constestată din turul campionatului care a semănat 
mai degrabă cu o înfrângere! Partida s-a încheiat 
atunci 3-3, rezultat care i-a determinat pe cei de la 
Ulmu să-şi verse toţi nervi pe 2 din cei 3 arbitri ai 
jocului, consideraţi vinovaţi de acel deznodământ 
nefericit pentru ei!
Primul succes din acest an s-a înregistrat pe 18 
februarie în optimile de finală ale Cupei României – 
faza judeţeană, Mostiştea câştigând, tot la Ulmu cu 
5-1! Pe scurt 2 victorii şi un surplus de goluri pe 
măsură: 9 (11-2)
Altfel, Mostiştea, echipă finanţată din surse exclusiv 
private, o duce bine în 2018, obţinând 4 victorii din 
tot atâtea partide disputate: 2 în Cupa României – 
faza judeţeană, calificându-se în semifinale şi alte 2 
în campionat (în primele 2 etape ale returului). A 
marcat 19 goluri, primind în schimb, 3. Bilanţ mai 
mult decât mulţumitor!
Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre Unirea 
Mănăstirea. Cotea&Co au bifat, în 2018, 3 eşecuri 
din tot atâtea partide disputate: una în Cupă şi alte 
2 în campionat! E limpede că şi problemele 
financiare nu-s puţine şi nici mărunte!

Rezultate obţinute de 
Mostiştea Ulmu în 2018

n Cupa României – Faza judeţeană

Optimi / 18.02. Mostiştea – Unirea Mănăstirea 5-1

Sferturi / 24.02. Mostiştea – Victoria Lehliu 3-1

n Liga a 4-a

Et. 16 / 10.03. Unirea Dragalina / Mostiştea 0-5

Et. 17 / 17.03. Mostiştea – Unirea Mănăstirea 6-1

Vinerea trecută la sediul AJF Chirnogi şi Dunărea Ciocăneşti.
Călăraşi a avut loc tragerea la Turul va avea loc pe 2 mai iar 
sorţi a partidelor din cadrul returul pe 16 mai. Finala e 
semifinalelor Cupei României – programată pe 6 iunie la 
faza judeţeană la fotbal. Mănăstirea.
Câştigătoarea dintre Zarea Cuza n Semifinale / Program jocuri
Vodă şi Venus Independenţa va Zarea / Venus – Mostiştea Ulmu
întâlni pe Mostiştea Ulmu. 

Victoria Chirnogi – Dunărea Duelul dintre Zarea şi Venus 
Ciocăneştitrebuia să aibă loc miercuri, 21 
Turul se va desfăşura pe 2 mai martie însă din cauza vremii a 
iar returul pe 16 mai.fost amânată până la o dată ce 

va fi stabilită ulterior. În cealaltă n Finala – 6 iunie, la 
semifinală se vor duela Victoria Mănăstirea.

Liga I Arena la minifotbal va debuta pe 9 aprilieLiga a 4-aLiga a 4-a

Etapa a 18-a, amânată!

S-a stabilit ţintarul partidelor 
din semifinalele Cupei 

României - faza judeţeană

n Liga a 4-a

Mostiştea şi-a luat 
revanşa cu vârf şi îndesat!

Dorinel Dincă, printre absolvenţii programului 
UEFA Certificate in Football Management
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