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Dunărea va disputa sâmbătă, 21 aprilie cel de-
al doilea joc din play-off-ul ligii I la futsal. De la 
ora 18.30 de minute, Şoty&Co vor întâlni în 
deplasare pe FK Odorheiu Secuiesc.

De-a lungul timpului, cele două viitoare adversare s-
au întâlnit de 13 ori, bilanţul fiind favorabil 
harghitenilor. FK Odorheiu Secuiesc a obţinut 9 
victorii (7, în cadrul sezonului regular şi 2, în play – 
off), Dunărea a bifat 3 victorii (două în cadrul 
sezonului regular şi alta în play – off), un joc 
încheindu-se la egalitate. 54 de goluri au marcat 
harghitenii şi 42, „galben – albaştrii”.
Ultima confruntare s-a desfăşurat la Călăraşi pe 6 
aprilie în cadrul ultimei etape a sezonului regulat, 
Dunărea câştigând cu 9-4.
În primul joc din play-off, desfăşurat sâmbăta trecută 
la Călăraşi, Dunărea a cedat cu 2-4 în faţa gălăţenilor 
de la CS United.
Potrivit programulului „galben – albaştrii” vor mai 
juca pe 29 aprilie la Galaţi (returul cu United) şi pe 2 
mai, la Călăraşi, returul cu FK Odorheiu Secuiesc.

FK Odorheiu Secuiesc vs. Dunărea / 
Confruntări all – time

n Ediţia 2017 – 2018
Et. 18 / 06.04.2018: Dunărea – FK 9-4
Et. 9 / 04.11.2017: FK – Dunărea 9-3
n Ediţia 2016 – 2017
Et. 16 / 23.01.2017: Dunărea – FK 1-5
Et. 5 / 03.10.2016: FK – Dunărea 5-2
n Ediţia 2015 – 2016
Et. 15 / 24.01.2016: FK – Dunărea 5-3
Et. 2 / 08.09.2015: Dunărea – FK 2-3
n Ediţia 2014 – 2015
Et. 22 / 29.03.2015: FK – Dunărea 4-3
Et. 11 / 17.11.2014: Dunărea – FK 6-2
w Play-off
27.04.2015: Dunărea – FK 3-0
03.05.2015: FK – Dunărea 4-2
05.05.2015: FK – Dunărea 4-3 (d.prel.)

n Ediţia 2013 – 2014

Et. 18 06.03.2014: Dunărea – FK 3-3

Et. 7 29.10.2013: FK – Dunărea 6-2

De departe cel mai frenetic susţinător al echipei de 
futsal Dunărea Călăraşi care a debutat sâmbătă într-o 
nouă ediţie a play – off-ului ligii I, aşa cum a făcut-o şi 
în ultimele 4 ediţii, Viorel Ivanciu a urmărit cu sufletul 
la gură partida pe care Şoty&Co au susţinut-o sâmbătă 
seară împotriva gălăţenilor de la United Galaţi, 
vicecampioana en – titre, formaţie care a încheiat 
sezonul regulat pe locul secund. 

Viceprimarul municipiului Călăraşi a trăit la intensitate finalul 
jocului sperând până în ultima clipă că Dunărea va putea să 
revină şi să obţină măcar un rezultat de egalitate. „Am 
întâlnit o echipă, United Galaţi cu rezultate bune obţinute 
în ultimii ani în futsalul românesc însă astăzi (n.r. sâmbătă, 
14 aprilie) consider că nu am fost cu nimic mai prejos. 
Dimpotrivă! Puteam obţine măcar o remiză dacă arbitrii ar 
fi văzut henţul spre finalul jocului şi ar fi acordat o lovitură 
de penalitate în favoarea noastră.” a declarat Viorel Ivanciu 
care a continuat „Băieţii au muncit toată săptămâna la 
antrenamente şi s-au străduit să facă un meci mare ca să futsalului românesc dar care a obţinut deja trofee. Este 
obţină un rezultat pozitiv. Urmează partida din deplasare cu meritul tuturor, al antrenorilor, al jucătorilor, al celor din 
FK Odorheiu Secuiesc, o altă formaţie puternică pe care am stafful administrativ şi am încredere că rezultate bune vor 
reuşit s-o învingem de curând la Călăraşi, la un scor pe care obţine şi în acest play – off, unde evoluează numai echipe 
nu-l vom uita prea curând. Va fi greu acolo pentru că puternice. De data asta competiţia e mult mai intensă şi aţi 
presiunea publicului este enormă. Băieţii nu vor merge în văzut şi sâmbătă cu câtă îndârjire au evoluat ambele 
excursie, pot să vă asigur de asta.”. echipe.
Sezonul 2017 – 2018 întruneşte suficiente premise ca să fie Pe de altă parte să nu trecem cu vederea prea uşor 
catalogat ca fiind unul de referinţă pentru Dunărea. Seniorii performanţa obţinută de echipa de juniori a Dunării, la 
evoluează deja în play – off iar juniorii, cu o etapă înaintea Arad, acolo unde s-a calificat în premieră în finala Cupei 
finalului sezonului regulat se află pe primul loc în topul Seriei României U19. Am ratat trofeul doar din cauza loviturilor de 
a 2-a iar recent au fost la un pas de a câştiga Cupa României departajare. Această echipă formată din tineri jucători 
U19, cedând în finală la loviturile de departajare. „În ciuda călărăşeni va putea asigura în condiţii optime schimbul de 
investiţiilor reduse făcute la începutul sezonului, am reuşit generaţii. Altfel spus, viitorul este asigurat. Ei au în schimb 
să ne calificăm, pentru a 5-a oară consecutiv, în play – off, nevoie de susţinerea noastră, a publicului, a celor care 
încheind sezonul regulat pe un binemeritat loc 5, în spatele iubesc spectacolul fotbalistic. Au în faţa multe provocări, 
unor echipe de top care domină de ani buni futsalul în inclusiv în plan sportiv pe care le pot depăşi într-un spirit de 
România. Şi mă refer aici la Autobergamo Deva, United competiţie curat şi motivant. Ce au realizat până acum 
Galaţi şi FK Odorheiu Secuiesc. Chiar şi Informatica merită evidenţiat şi aplaudat.” a conchis viceprimarul Viorel 
Timişoara, echipă reapărută de puţină vreme pe harta Ivanciu.

Sâmbătă s-a dat startul în noua 
formulă de desfăşurare a play – off-
ului ligii I la futsal. Calificată de pe 
locul 5, Dunărea a fost repartizată în 
Grupa semifinală B, alături de United 
Galaţi şi FK Odorheiu Secuiesc, 
echipe care s-au clasat la finele 
sezonului regulat pe locurile 2 şi 
respectiv 4.

Sala Polivalentă Ion C. Neagu a găzduit 
primul joc din cadrul Grupei B, dintre 
Dunărea şi United Galaţi. Un meci 
aşteptat cu sufletul la gură de Şoty&Co 
care şi-au dorit enorm să oprească seria 
de victoria ale gălăţenilor din ultimele 
sezoane.
United şi-a pus amprenta pe joc reuşind 
să intre la pauză cu un avantaj de un gol 
graţie reuşitei sem,nate de C. Burdujel.
În partea secundă, vicecampioana en-titre 
şi-a mărit diferenţa punctând prin O. Cireş 
însă bucuria n-a durat prea mult întrucât 
S. Krstic a redus din diferenţă. programată sâmbătă, 21 aprilie. Returul Au arbitrat: Vlad Ciobanu – Bogdan 
A urmat o eroare a lui P. Jovanovic, cu United se va desfăşura pe 29 aprilie. Hanceariuc (ambii Iaşi). Rezervă: Ionel 
balonul ajungând la Varela care nu l-a Predescu Boharu (Bucureşti).
iertat pe A. Moldovanu. Dunărea nu s-a 
speriat, a revenit în atac şi a marcat al Dunărea Călăraşi -  
doilea gol tot prin S. Krstic care a finalizat Sâmbătă, 22.04, ora 18.30: FK Odorheiu United Galaţi 2-4 (0-1)cu succes o fază bine lucrată la Secuiesc – Dunărea

Au marcat: S. Krstic (2 goluri) / Burdujel, antrenamente. Miercuri, 25.04, ora 18.00: United Galaţi 
Cireş, Varela, A. Laşcu“Galben – albaştrii” au căutat egalarea – FK Odorheiu Secuiesc
Dunărea: 1. A. Moldovanu – 8. M. atacând cu toată echipă, lucru de care a Duminică, 29.04: United Galaţi – Dunărea 
Şotârcă, 7. M. Plugaru, 23. P. Jovanovic, profitat A. Laşcu care a interceptat un Călăraşi
10. S. Krstic. Rezerve: 22. E. Cinaru, 12. C. balon înscriind din jumătatea proprie.

Miercuri, 02.05: Dunărea – FK Odorheiu Bejenaru – 5. Robert Vârlan, 17. S. 2-4 a fost scorul final, gălăţenii 
SecuiescMoreira, 19. Fl. Lazăr, 3. G. Tomescu, 9. G. bucurându-se enorm pentru acest 
Duminică, 06.05: FK Odorheiu Secuiesc – Şerban, 11. R. Coelho, 6. D. Rotaru.success de parcă ar fi jucat cu titlul pe 
United GalaţiAntrenor: Marian Şotârcămasă. Jenantă şi atitudinea unor jucători 

de la United care spre finalul partidei au United: 30. S. Wellington – 7. A. Laşcu, 4. 
stat mai mult pe jos încercând astfel să C. Burdujel, 11. K. Borges, 12. M. Varela. 

Clasamenttaie elanul băieţilor nostri. Slab şi Rezerve: 9. O. Cireş, 5. V. Cojoc, 16. B. 
arbitrajul ieşenilor V. Ciobanu – B. Covaci, 17. Ov. Tudose, 20. R. Cătinean, 2.  1. United Galaţi             1   1   0   0   4-2   6
Hanceariuc, mai ales spre finalul partidei. V. Boubătrân, 6. A. Apostol, 14. C. Petică, 

 2. FK Odorheiu Sec.      0   0   0   0   0-0   1
10. A. Crăciun.Pentru Dunărea urmează partida din 

 3. Dunărea Călăraşi      1   0   0   1   2-4   0deplasare cu FK Odorheiu Secuiesc, Antrenor: Vitor Hugo Costa.

Grupa B / Program jocuri viitoare

n Futsal

Penultimul act al Cupei României – încearcă să salveze un sezon eşuat prin 
câştigarea trofeului pe care l-au ratat faza judeţeană la fotbal se va 
anul trecut în finala cu Agricola Borcea, desfăşura în dublă manşă. AJF Călăraşi 
desfăşurată pe arena Venus din a decis ca turul să fie programat pe 2 
Independenţa.mai (ora 18.00) iar returul, pe 23 mai.

În careul de aşi se vor duela Venus 
Independenţa cu Mostiştea Ulmu, 
respectiv Victoria Chirnogi cu Dunărea 
Ciocăneşti.

s Venus Independenţa – Mostiştea 
Reprezentanţii echipelor Mostiştea şi Ulmu
Dunărea Ciocăneşti susţin că obiectivul 

s Victoria Chirnogi – Dunărea lor este câştigarea trofeului şi implicit 
Ciocăneşticalificarea în primă etapă a Cupei 

României – faza naţională. Turul va avea loc pe 2 mai (ora 18.00) 
Nici Venus nu se lasă mai prejos ţintind iar returul, pe 23 mai. Finala se va 
până la urmă eventul. Chirnogenii desfăşura pe 6 iunie la Mănăstirea.

Cupa României – faza 
judeţeană  / Program jocuri 

semifinale

n Liga a 4-a / Etapa a 18-a

Etapa a 22-a / Sâmbătă, 21 aprilie, ora 17.00

Clasament
1. Venus Independenţa 21 19 2 0 91-20 59
2. Dunărea Ciocăneşti 21 18 1 2 73-25 55
3. Mostiştea Ulmu 21 14 3 4 82-23 45
4. Unirea Mănăstirea 21 13 2 6 64-36 41
5. Victoria Chirnogi 21 13 2 6 56-32 41
6. ACS Roseţi 21 9 4 8 52-51 31
7. Tricolorul Jegălia 21 9 2 10 44-41 29
8. Spicul Vîlcelele 21 9 1 11 56-61 28
9. Zarea Cuza Vodă 21 8 3 10 39-56 27
10. Dunărea Grădiştea 21 7 5 9 46-53 26
11. Steaua Radovanu 21 7 3 11 34-47 24
12. Victoria Lehliu 21 7 2 12 61-58 23
13. Partizan Crivăţ 21 5 2 14 39-78 17
14. Viitorul Curcani 21 4 2 15 33-81 14
15. Unirea Dragalina 21 4 2 15 26-90 14
16. Progresul Fundulea 21 3 2 16 27-71 11

Progresul Fundulea – Unirea Dragalina
Unirea Mănăstirea – Spicul Vîlcelele
ACS Roseţi – Victoria Lehliu
Steaua Radovanu – Tricolorul Jegălia
Venus Independenţa – Partizan Crivăţ
Dunărea Grădiştea – Dunărea Ciocăneşti
Viitorul Curcani – Mostiştea Ulmu
Zarea Cuza Vodă – Victoria Chirnogi

Etapa a 19-a  / Rezultate

Progresul Fundulea – Victoria Lehliu 4-1 (juniori 2-6)
Spicul Vîlcelele – Tricolorul Jegălia 1-8 (juniori 1-3)
Unirea Dragalina – Partizan Crivăţ 2-2 (juniori 3-0 N)
Unirea Mănăstirea – Dunărea Ciocăneşti 1-3 (juniori 0-1)
ACS Roseţi – Mostiştea Ulmu 4-1 (juniori 15-1)
Steaua Radovanu – Victoria Chirnogi 1-4 (juniori 0-6)
Venus Independenţa – Zarea Cuza Vodă 14-1 (juniori 4-1)
Dunărea Grădiştea – Viitorul Curcani 5-4 (juniori 13-1)

Scor de maidan obţinut totuşi în faţa cedat cu 4-1 la Roseţi. Potrivit unor Fără o serie de titulari, Mostiştea 
unui adversar nu neapărat şi facil! Venus surse, echipa din Ulmu e tot mai decisă Ulmu a fost învinsă fără drept de 
a ajuns la cota 91 şi are toate şansele să o ia la vale, inclusiv pe frontul de apel la Roseţi. Dunărea după partida de sâmbătă, de acasă, cu Cupă.

Ciocăneşti a obţinut toate cele 3 Partizan Crivăţ să ajungă la 100 de goluri 
Meci strâns la Grădiştea, Dunărea puncte la Mănăstirea. marcate.
câştigând până la urmă cu 5-4 duelul de 

Dunărea Ciocăneşti şi-a respectat acasă cu Viitorul Curcani.Miercuri după-amiază au avut loc 
bazonul obţinând toate cele 3 puncte partidele din cadrul etapei a 18-a, Lanterna roşie, Progresul Fundulea „şi-a 
puse la bătaie la Mănăstirea. Echipa amânată din cauza condiţiilor meteo revenit” subit câştigând acasă duelul cu 
pregătită de Cornel Ţicu a câştigat cu 3-1 nefavorabile. Victoria Lehliu, scor 4-1. În schimb, la 
şi rămâne în plasa liderului, la 4 puncte Dragalina, Unirea nu s-a putut desprinde Aureolată după victoria obţinută distanţă. în faţa celor de la Partizan, partida sâmbătă la Ciocăneşti în faţa principalei 

încheindu-se nedecis, 2-1.Mostiştea Ulmu începe să devină o sale contracandidate, Dunărea (scor 2-
umbră. După ce a remizat acasă cu 3), Venus a făcut instrucţie cu Zarea Runda viitoare, a 22-a, e programată 

Cuza Vodă pe care a învins-o cu 14-1! Dunărea Grădiştea 80-0), Mostiştea a sâmbătă, 21 aprilie, de la ora 17.00.

n Futsal / Play-Off / Meci 2

FK Odorheiu Secuiesc - Dunărea, 
sâmbătă, 21 aprilie, ora 18.30 Dunărea, debut cu stângul în play-off!

Viorel Ivanciu, după jocul cu United 
Galaţi: Nu am fost cu nimic mai prejos! Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 13 

aprilie, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000.

Federaţia Română de Fotbal a început încă din 2015 demersurile 
de modificare a Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, în 
sensul de a crea noi mecanisme de finanţare a sportului. În 
principal, FRF a solicitat clarificarea modului în care autorităţile 
locale pot finanţa sportul şi cuantumul în care o pot face. O serie 
de proiecte de dezvoltare sportivă au fost suspendate sau chiar 
anulate din cauza ambiguităţii legislaţiei şi acest lucru a fost 
reclamat şi de către autorităţi şi de către beneficiari – cluburile 
sportive.
Întrucât numeroase cluburi au comunicat în mod oficial că 
impunerea unui prag de 5% limitează în fapt finanţările primite din 
partea autorităţilor locale, existând situaţii în care cluburile 
primesc mai puţini bani, şi în vederea respectării principiului 
autonomiei locale, în noua Ordonanţă pragul de 5% a fost 
înlăturat, pentru a încuraja autorităţile locale să sprijine cât mai 
mult sportul.
O altă modificare importantă o reprezintă extinderea aplicabilităţii 
contractului de activitate sportivă pentru o mai largă categorie de 
participanţi. Astfel, conform regulamentelor şi statutelor 
federaţiilor sportive naţionale, alte persoane care contribuie la 
realizarea activităţii sportive vor beneficia de posibilitatea 
încheierii acestui tip de contract specific.
Alte modificări vizează autorizarea sportivilor de performanţă de 
către federaţia sportivă naţională, în baza unui ordin emis de MTS, 
posibilitatea finanţării asociaţiilor sportive şcolare şi universitare 
sau salarizarea personalului din structurile publice.
Restul preverilor OUG 38/2017 rămân în vigoare aşa cum au fost 
ele formulate prin ordonanţă. În consecinţă, cluburile sportive care 
vor să încheie un contract de activitate sportivă cu jucătorii au 
obligaţia legală de a include în respectivul contract toate 
prevederile menţionate în Ordinul privind aprobarea modelului-
cadru al contractului de activitate sportivă nr. 631 din 19 iunie 
2017. Cluburile au posibilitatea de a adăuga şi alte clauze 
negociate, în limita prevederilor legale şi a regulamentelor FRF.
De menţionat că majoritatea acestor măsuri privesc entităţile 
bugetare, fie ele federaţii sau cluburi. Federaţia Română de Fotbal 
este o entitate de drept privat şi, ca atare, nu a făcut toate aceste 
demersuri în beneficiu propriu. Îmbunătăţirea legislaţiei sportului 
este un deziderat pe care FRF şi l-a asumat în Strategia sa pentru 
dezvoltarea întregului mediu sportiv din România şi cu efecte 
benefice directe asupra afiliaţilor săi, cluburi de drept public, 
cluburi de drept privat şi asociaţiile judeţene de fotbal.

Legea Sportului, modificată 
în sprijinul membrilor FRF

Etapa a 21-a

Clasament
1. ASSCS Farul 20 15 4 1 67-20 49
2. Progresul Spartac 20 15 4 1 62-20 49
3. Axiopolis Cernavodă 20 15 2 3 54-21 47
4. Unirea Slobozia 20 13 2 5 68-30 41
5. Metalul Buzău 20 12 4 4 36-17 40
6. FC SB 2 20 10 4 6 53-28 34
7. FC Voluntari 2 20 10 4 6 50-25 34
8. Înainte Modelu 20 9 1 10 54-45 28
9. CSM Rm. Sărat 20 7 3 10 25-41 24
10. Agricola Borcea 20 4 2 14 30-60 14
11. Sportul Chiscani 20 4 2 14 17-68 14
12. ACSM Olteniţa 20 2 7 11 23-45 13
13. Delta Dobrogea 20 3 1 16 21-69 10
14. Victoria Traian 20 1 0 19 12-83 3

n Vineri, 20 aprilie, ora 17.00
Sportul Chiscani – Axiopolis Cernavodă
FC SB 2 – FC Voluntari 2
Delta Tulcea – ASSCS Farul
n Sâmbătă, 21 aprilie, ora 17.00
ACSM Olteniţa – Unirea Slobozia
Înainte Modelu – Agricola Borcea
Metalul Buzău – Victoria Traian
Progresul Spartac – CSM Rm. Sărat

Etapa a 20-a  / Rezultate

FC Voluntari 2 - Înainte Modelu 0-2
Au marcat: C. Clătinici (11), P. Radu (88)
Sportul Chiscani - ACSM Olteniţa 2-1
Au marcat: Vlad (45+1 - autogol), Crăciun (77) / Stoica (73)
Axiopolis Cernavodă - CSM Rm. Sărat 4-0
ASSCS Farul - Progresul Spartac 1-1
Victoria Traian - Delta Tulcea 2-0
Agricola Borcea - Metalul Buzău 2-5
Au marcat: M. Şerban (15), L. Spătaru (42) / V. Lungoci (4), 
P. Benga (40, 71), C. Bartoş (45), I. Radu (85)
Unirea Slobozia - FCSB 2 1-0

Modelenii de la Înainte au dat intră la pauză cu un avantaj de 
lovitura câştigând săptămâna un gol, marcat de Bartoş în 

minutul 45.trecută în deplasare pe terenul 
ilfovenilor de la FC Voluntari II. În partea secundă, buzoienii 
Clătinici a deschis scorul în găsesc alte două breşe în 
minutul 11 iar P. Radu, fostul defensiva celor de la Borcea şi 
jucător al Dunării din sezonul înscriu prin Benga (71) şi I. Radu 
trecut l-a închis la 0-2 în minutul (85). Aflată pe 10 cu 14 puncte, 

Borcea va fi sâmbătă la Modelu 88. Înainte obţine a 9-a victorie 
pentru duelul cu Înainte.stagională şi aşteaptă derby-ul 

cu Agricola de pe locul 8, ACSM Olteniţa a intrat în zona 
totalizând după 20 de partide nu minată a clasamentului după 
mai puţin de 28 de puncte. înfrângerea suferită la Chiscani. 
Etapa s-a dovedit în schimb Brăilenii au punctat primii prin 
nefastă pentru Agricola şi ACSM Vlad care a transformat o 
Olteniţa. Evoluând acasă, echipa lovitură de la 11 metri în min. 
pregătită de Daniel Iftodi a fost 45+1. După pauză, Olteniţa 
învinsă cu 5-2. Lungoci i-sa adus egalează prin M. Stoica în 
pe buzoieni în avantaj după doar minutul 73 însă Crăciun 
4 minute de joc însă M. Şerban a stabileşte scorul final, 2-1 
egalat 11 minute mai târziu. pentru gazde în minutul 77. 
Benga punctează din nou pentru Sâmbătă, formaţia antrenată de 
Metalul însă bucuria oaspeţilor Vasile Caciureac va juca acasă cu 
n-a durat decât vreo 2 minute, ocupanta locului 4, Unirea 
Spătaru egalând la 2. Metalul Slobozia.

n Liga a 3-a / Etapa a 20-a

Modelenii au dat lovitura la Voluntari!
Agricola Borcea şi ACSM Olteniţa au fost învinse, prima pe teren propriu iar cea de-a doua în deplasare.

Dacă la seniori o mai scaldă, la juniori, Viitorul 
Curcani s-a transformat pur şi simplu în sac de 
box. Sâmbăta trecută la Chirnogi, puştii din 
Curcani au încasat o bătaie „soră cu moarte” fiind 
învinşi de juniorii Victoriei cu 27-1! 

Este cea mai mare diferenţă de goluri înregistrată în 
acest sezon în dreptul Viitorului Curcani care a mai fost 
călcată în picioare la Independenţa (Venus a câştigat în 
et.2 cu 25-0) şi la Cuza Vodă (Zarea s-a impus în et.4 cu 
21-0). Rezultate care ar fi trebuit demult să-i pună pe 
gânduri pe cei din Curcani cărora, de bună seamă, nu le-
a crăptat nici acum după iureşul de la Chirnogi, obrazul! 
N-ai cum să te prezinţi într-o competiţie încasând un gol 
la 3 minute şi un pic!

În acest sezon, după 20 de etape Viitorul se află 
bineînţeles pe ultimul loc cu o linie de clasament 
jenantă până şi pentru „afonii” în fotbal: 3 victorii (deci 
se poate!) din care două acasă (etapele 1 şi 3 cu Steaua 
Radovanu, 8-2, respectiv cu Dunărea Grădiştea, scor 1-
0) şi una afară (et. 16, cu Steaua, scor 1-3), nici un egal 
şi 17 înfrângeri. Golaverajul face toţi banii: 27-175! Asta 
denotă preocupare zero din partea celor care 
drămuiesc fotbalul de acolo precum şi multă nepăsare 
inclusive din partea finanţatorului principal, adică 
Primăria Curcani.

Dacă prezentul arată ca naiba, cum să arate şi viitorul?

Campioana judeţului va 
disputa meciurile de 

promovare în L3 pe 23 şi 
30 iunie

Întrunit marţi, Comitetul Executiv al 
Federaţiei Române de Fotbal a aprobat, 
printre altele, şi modificarea datelor de 
desfăşurare a jocurilor de promovare în 
Liga a 3-a, ca urmare a deciziei comisiei 
FRF-AJF, din data de 16 aprilie 2018, 
astfel:
Meciurile tur programate în data de 16 
iunie se vor disputa în data de 23 iunie, 
iar meciurile retur programate în data 
de 23 iunie se vor disputa în data de 30 
iunie pentru următoarele judeţe: 
Botoşani - Bacău; Suceava - Vaslui; 
Bistriţa-Năsăud - Satu Mare; Maramureş 
- Bihor; Alba - Harghita; Arad - Gorj; 
Călăraşi - Prahova; Galaţi - Brăila; Tulcea 
- Buzău.

n Liga a 4-a

Puştii din Curcani,
tăvăliţi la Chirnogi!

Rezultate jenante obţinute de juniorii 
Viitorul Curcani în acest campionat

l Et. 2 Venus Independenţa – Viitorul 25-0

l Et. 4 Zarea Cuza Vodă – Viitorul 21-0

l Et. 8 Viitorul – Dunărea Ciocăneşti 2-10

l Et. 9 Partizan Crivăţ – Viitorul 11-2

l Et. 15 ACS Roseţi – Viitorul 13-0

l Et. 21 Victoria Chirnogi – Viitorul 27-1

n AJF Călăraşi

Semifinalele Cupei României, faza 
judeţeană, programate pe 2 şi 23 mai

Venus, scor de maidan cu Zarea Cuza Vodă!

Program etape viitoare: Et. 22 – Miercuri, 18 aprilie; 
Et. 23 – Sâmbătă, 21 aprilie; Et. 24 – Sâmbătă, 28 aprilie
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Dunărea va disputa sâmbătă, 21 aprilie cel de-
al doilea joc din play-off-ul ligii I la futsal. De la 
ora 18.30 de minute, Şoty&Co vor întâlni în 
deplasare pe FK Odorheiu Secuiesc.

De-a lungul timpului, cele două viitoare adversare s-
au întâlnit de 13 ori, bilanţul fiind favorabil 
harghitenilor. FK Odorheiu Secuiesc a obţinut 9 
victorii (7, în cadrul sezonului regular şi 2, în play – 
off), Dunărea a bifat 3 victorii (două în cadrul 
sezonului regular şi alta în play – off), un joc 
încheindu-se la egalitate. 54 de goluri au marcat 
harghitenii şi 42, „galben – albaştrii”.
Ultima confruntare s-a desfăşurat la Călăraşi pe 6 
aprilie în cadrul ultimei etape a sezonului regulat, 
Dunărea câştigând cu 9-4.
În primul joc din play-off, desfăşurat sâmbăta trecută 
la Călăraşi, Dunărea a cedat cu 2-4 în faţa gălăţenilor 
de la CS United.
Potrivit programulului „galben – albaştrii” vor mai 
juca pe 29 aprilie la Galaţi (returul cu United) şi pe 2 
mai, la Călăraşi, returul cu FK Odorheiu Secuiesc.

FK Odorheiu Secuiesc vs. Dunărea / 
Confruntări all – time

n Ediţia 2017 – 2018
Et. 18 / 06.04.2018: Dunărea – FK 9-4
Et. 9 / 04.11.2017: FK – Dunărea 9-3
n Ediţia 2016 – 2017
Et. 16 / 23.01.2017: Dunărea – FK 1-5
Et. 5 / 03.10.2016: FK – Dunărea 5-2
n Ediţia 2015 – 2016
Et. 15 / 24.01.2016: FK – Dunărea 5-3
Et. 2 / 08.09.2015: Dunărea – FK 2-3
n Ediţia 2014 – 2015
Et. 22 / 29.03.2015: FK – Dunărea 4-3
Et. 11 / 17.11.2014: Dunărea – FK 6-2
w Play-off
27.04.2015: Dunărea – FK 3-0
03.05.2015: FK – Dunărea 4-2
05.05.2015: FK – Dunărea 4-3 (d.prel.)

n Ediţia 2013 – 2014

Et. 18 06.03.2014: Dunărea – FK 3-3

Et. 7 29.10.2013: FK – Dunărea 6-2

De departe cel mai frenetic susţinător al echipei de 
futsal Dunărea Călăraşi care a debutat sâmbătă într-o 
nouă ediţie a play – off-ului ligii I, aşa cum a făcut-o şi 
în ultimele 4 ediţii, Viorel Ivanciu a urmărit cu sufletul 
la gură partida pe care Şoty&Co au susţinut-o sâmbătă 
seară împotriva gălăţenilor de la United Galaţi, 
vicecampioana en – titre, formaţie care a încheiat 
sezonul regulat pe locul secund. 

Viceprimarul municipiului Călăraşi a trăit la intensitate finalul 
jocului sperând până în ultima clipă că Dunărea va putea să 
revină şi să obţină măcar un rezultat de egalitate. „Am 
întâlnit o echipă, United Galaţi cu rezultate bune obţinute 
în ultimii ani în futsalul românesc însă astăzi (n.r. sâmbătă, 
14 aprilie) consider că nu am fost cu nimic mai prejos. 
Dimpotrivă! Puteam obţine măcar o remiză dacă arbitrii ar 
fi văzut henţul spre finalul jocului şi ar fi acordat o lovitură 
de penalitate în favoarea noastră.” a declarat Viorel Ivanciu 
care a continuat „Băieţii au muncit toată săptămâna la 
antrenamente şi s-au străduit să facă un meci mare ca să futsalului românesc dar care a obţinut deja trofee. Este 
obţină un rezultat pozitiv. Urmează partida din deplasare cu meritul tuturor, al antrenorilor, al jucătorilor, al celor din 
FK Odorheiu Secuiesc, o altă formaţie puternică pe care am stafful administrativ şi am încredere că rezultate bune vor 
reuşit s-o învingem de curând la Călăraşi, la un scor pe care obţine şi în acest play – off, unde evoluează numai echipe 
nu-l vom uita prea curând. Va fi greu acolo pentru că puternice. De data asta competiţia e mult mai intensă şi aţi 
presiunea publicului este enormă. Băieţii nu vor merge în văzut şi sâmbătă cu câtă îndârjire au evoluat ambele 
excursie, pot să vă asigur de asta.”. echipe.
Sezonul 2017 – 2018 întruneşte suficiente premise ca să fie Pe de altă parte să nu trecem cu vederea prea uşor 
catalogat ca fiind unul de referinţă pentru Dunărea. Seniorii performanţa obţinută de echipa de juniori a Dunării, la 
evoluează deja în play – off iar juniorii, cu o etapă înaintea Arad, acolo unde s-a calificat în premieră în finala Cupei 
finalului sezonului regulat se află pe primul loc în topul Seriei României U19. Am ratat trofeul doar din cauza loviturilor de 
a 2-a iar recent au fost la un pas de a câştiga Cupa României departajare. Această echipă formată din tineri jucători 
U19, cedând în finală la loviturile de departajare. „În ciuda călărăşeni va putea asigura în condiţii optime schimbul de 
investiţiilor reduse făcute la începutul sezonului, am reuşit generaţii. Altfel spus, viitorul este asigurat. Ei au în schimb 
să ne calificăm, pentru a 5-a oară consecutiv, în play – off, nevoie de susţinerea noastră, a publicului, a celor care 
încheind sezonul regulat pe un binemeritat loc 5, în spatele iubesc spectacolul fotbalistic. Au în faţa multe provocări, 
unor echipe de top care domină de ani buni futsalul în inclusiv în plan sportiv pe care le pot depăşi într-un spirit de 
România. Şi mă refer aici la Autobergamo Deva, United competiţie curat şi motivant. Ce au realizat până acum 
Galaţi şi FK Odorheiu Secuiesc. Chiar şi Informatica merită evidenţiat şi aplaudat.” a conchis viceprimarul Viorel 
Timişoara, echipă reapărută de puţină vreme pe harta Ivanciu.

Sâmbătă s-a dat startul în noua 
formulă de desfăşurare a play – off-
ului ligii I la futsal. Calificată de pe 
locul 5, Dunărea a fost repartizată în 
Grupa semifinală B, alături de United 
Galaţi şi FK Odorheiu Secuiesc, 
echipe care s-au clasat la finele 
sezonului regulat pe locurile 2 şi 
respectiv 4.

Sala Polivalentă Ion C. Neagu a găzduit 
primul joc din cadrul Grupei B, dintre 
Dunărea şi United Galaţi. Un meci 
aşteptat cu sufletul la gură de Şoty&Co 
care şi-au dorit enorm să oprească seria 
de victoria ale gălăţenilor din ultimele 
sezoane.
United şi-a pus amprenta pe joc reuşind 
să intre la pauză cu un avantaj de un gol 
graţie reuşitei sem,nate de C. Burdujel.
În partea secundă, vicecampioana en-titre 
şi-a mărit diferenţa punctând prin O. Cireş 
însă bucuria n-a durat prea mult întrucât 
S. Krstic a redus din diferenţă. programată sâmbătă, 21 aprilie. Returul Au arbitrat: Vlad Ciobanu – Bogdan 
A urmat o eroare a lui P. Jovanovic, cu United se va desfăşura pe 29 aprilie. Hanceariuc (ambii Iaşi). Rezervă: Ionel 
balonul ajungând la Varela care nu l-a Predescu Boharu (Bucureşti).
iertat pe A. Moldovanu. Dunărea nu s-a 
speriat, a revenit în atac şi a marcat al Dunărea Călăraşi -  
doilea gol tot prin S. Krstic care a finalizat Sâmbătă, 22.04, ora 18.30: FK Odorheiu United Galaţi 2-4 (0-1)cu succes o fază bine lucrată la Secuiesc – Dunărea

Au marcat: S. Krstic (2 goluri) / Burdujel, antrenamente. Miercuri, 25.04, ora 18.00: United Galaţi 
Cireş, Varela, A. Laşcu“Galben – albaştrii” au căutat egalarea – FK Odorheiu Secuiesc
Dunărea: 1. A. Moldovanu – 8. M. atacând cu toată echipă, lucru de care a Duminică, 29.04: United Galaţi – Dunărea 
Şotârcă, 7. M. Plugaru, 23. P. Jovanovic, profitat A. Laşcu care a interceptat un Călăraşi
10. S. Krstic. Rezerve: 22. E. Cinaru, 12. C. balon înscriind din jumătatea proprie.

Miercuri, 02.05: Dunărea – FK Odorheiu Bejenaru – 5. Robert Vârlan, 17. S. 2-4 a fost scorul final, gălăţenii 
SecuiescMoreira, 19. Fl. Lazăr, 3. G. Tomescu, 9. G. bucurându-se enorm pentru acest 
Duminică, 06.05: FK Odorheiu Secuiesc – Şerban, 11. R. Coelho, 6. D. Rotaru.success de parcă ar fi jucat cu titlul pe 
United GalaţiAntrenor: Marian Şotârcămasă. Jenantă şi atitudinea unor jucători 

de la United care spre finalul partidei au United: 30. S. Wellington – 7. A. Laşcu, 4. 
stat mai mult pe jos încercând astfel să C. Burdujel, 11. K. Borges, 12. M. Varela. 

Clasamenttaie elanul băieţilor nostri. Slab şi Rezerve: 9. O. Cireş, 5. V. Cojoc, 16. B. 
arbitrajul ieşenilor V. Ciobanu – B. Covaci, 17. Ov. Tudose, 20. R. Cătinean, 2.  1. United Galaţi             1   1   0   0   4-2   6
Hanceariuc, mai ales spre finalul partidei. V. Boubătrân, 6. A. Apostol, 14. C. Petică, 

 2. FK Odorheiu Sec.      0   0   0   0   0-0   1
10. A. Crăciun.Pentru Dunărea urmează partida din 

 3. Dunărea Călăraşi      1   0   0   1   2-4   0deplasare cu FK Odorheiu Secuiesc, Antrenor: Vitor Hugo Costa.

Grupa B / Program jocuri viitoare

n Futsal

Penultimul act al Cupei României – încearcă să salveze un sezon eşuat prin 
câştigarea trofeului pe care l-au ratat faza judeţeană la fotbal se va 
anul trecut în finala cu Agricola Borcea, desfăşura în dublă manşă. AJF Călăraşi 
desfăşurată pe arena Venus din a decis ca turul să fie programat pe 2 
Independenţa.mai (ora 18.00) iar returul, pe 23 mai.

În careul de aşi se vor duela Venus 
Independenţa cu Mostiştea Ulmu, 
respectiv Victoria Chirnogi cu Dunărea 
Ciocăneşti.

s Venus Independenţa – Mostiştea 
Reprezentanţii echipelor Mostiştea şi Ulmu
Dunărea Ciocăneşti susţin că obiectivul 

s Victoria Chirnogi – Dunărea lor este câştigarea trofeului şi implicit 
Ciocăneşticalificarea în primă etapă a Cupei 

României – faza naţională. Turul va avea loc pe 2 mai (ora 18.00) 
Nici Venus nu se lasă mai prejos ţintind iar returul, pe 23 mai. Finala se va 
până la urmă eventul. Chirnogenii desfăşura pe 6 iunie la Mănăstirea.

Cupa României – faza 
judeţeană  / Program jocuri 

semifinale

n Liga a 4-a / Etapa a 18-a

Etapa a 22-a / Sâmbătă, 21 aprilie, ora 17.00

Clasament
1. Venus Independenţa 21 19 2 0 91-20 59
2. Dunărea Ciocăneşti 21 18 1 2 73-25 55
3. Mostiştea Ulmu 21 14 3 4 82-23 45
4. Unirea Mănăstirea 21 13 2 6 64-36 41
5. Victoria Chirnogi 21 13 2 6 56-32 41
6. ACS Roseţi 21 9 4 8 52-51 31
7. Tricolorul Jegălia 21 9 2 10 44-41 29
8. Spicul Vîlcelele 21 9 1 11 56-61 28
9. Zarea Cuza Vodă 21 8 3 10 39-56 27
10. Dunărea Grădiştea 21 7 5 9 46-53 26
11. Steaua Radovanu 21 7 3 11 34-47 24
12. Victoria Lehliu 21 7 2 12 61-58 23
13. Partizan Crivăţ 21 5 2 14 39-78 17
14. Viitorul Curcani 21 4 2 15 33-81 14
15. Unirea Dragalina 21 4 2 15 26-90 14
16. Progresul Fundulea 21 3 2 16 27-71 11

Progresul Fundulea – Unirea Dragalina
Unirea Mănăstirea – Spicul Vîlcelele
ACS Roseţi – Victoria Lehliu
Steaua Radovanu – Tricolorul Jegălia
Venus Independenţa – Partizan Crivăţ
Dunărea Grădiştea – Dunărea Ciocăneşti
Viitorul Curcani – Mostiştea Ulmu
Zarea Cuza Vodă – Victoria Chirnogi

Etapa a 19-a  / Rezultate

Progresul Fundulea – Victoria Lehliu 4-1 (juniori 2-6)
Spicul Vîlcelele – Tricolorul Jegălia 1-8 (juniori 1-3)
Unirea Dragalina – Partizan Crivăţ 2-2 (juniori 3-0 N)
Unirea Mănăstirea – Dunărea Ciocăneşti 1-3 (juniori 0-1)
ACS Roseţi – Mostiştea Ulmu 4-1 (juniori 15-1)
Steaua Radovanu – Victoria Chirnogi 1-4 (juniori 0-6)
Venus Independenţa – Zarea Cuza Vodă 14-1 (juniori 4-1)
Dunărea Grădiştea – Viitorul Curcani 5-4 (juniori 13-1)

Scor de maidan obţinut totuşi în faţa cedat cu 4-1 la Roseţi. Potrivit unor Fără o serie de titulari, Mostiştea 
unui adversar nu neapărat şi facil! Venus surse, echipa din Ulmu e tot mai decisă Ulmu a fost învinsă fără drept de 
a ajuns la cota 91 şi are toate şansele să o ia la vale, inclusiv pe frontul de apel la Roseţi. Dunărea după partida de sâmbătă, de acasă, cu Cupă.

Ciocăneşti a obţinut toate cele 3 Partizan Crivăţ să ajungă la 100 de goluri 
Meci strâns la Grădiştea, Dunărea puncte la Mănăstirea. marcate.
câştigând până la urmă cu 5-4 duelul de 

Dunărea Ciocăneşti şi-a respectat acasă cu Viitorul Curcani.Miercuri după-amiază au avut loc 
bazonul obţinând toate cele 3 puncte partidele din cadrul etapei a 18-a, Lanterna roşie, Progresul Fundulea „şi-a 
puse la bătaie la Mănăstirea. Echipa amânată din cauza condiţiilor meteo revenit” subit câştigând acasă duelul cu 
pregătită de Cornel Ţicu a câştigat cu 3-1 nefavorabile. Victoria Lehliu, scor 4-1. În schimb, la 
şi rămâne în plasa liderului, la 4 puncte Dragalina, Unirea nu s-a putut desprinde Aureolată după victoria obţinută distanţă. în faţa celor de la Partizan, partida sâmbătă la Ciocăneşti în faţa principalei 

încheindu-se nedecis, 2-1.Mostiştea Ulmu începe să devină o sale contracandidate, Dunărea (scor 2-
umbră. După ce a remizat acasă cu 3), Venus a făcut instrucţie cu Zarea Runda viitoare, a 22-a, e programată 

Cuza Vodă pe care a învins-o cu 14-1! Dunărea Grădiştea 80-0), Mostiştea a sâmbătă, 21 aprilie, de la ora 17.00.

n Futsal / Play-Off / Meci 2

FK Odorheiu Secuiesc - Dunărea, 
sâmbătă, 21 aprilie, ora 18.30 Dunărea, debut cu stângul în play-off!

Viorel Ivanciu, după jocul cu United 
Galaţi: Nu am fost cu nimic mai prejos! Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 13 

aprilie, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000.

Federaţia Română de Fotbal a început încă din 2015 demersurile 
de modificare a Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, în 
sensul de a crea noi mecanisme de finanţare a sportului. În 
principal, FRF a solicitat clarificarea modului în care autorităţile 
locale pot finanţa sportul şi cuantumul în care o pot face. O serie 
de proiecte de dezvoltare sportivă au fost suspendate sau chiar 
anulate din cauza ambiguităţii legislaţiei şi acest lucru a fost 
reclamat şi de către autorităţi şi de către beneficiari – cluburile 
sportive.
Întrucât numeroase cluburi au comunicat în mod oficial că 
impunerea unui prag de 5% limitează în fapt finanţările primite din 
partea autorităţilor locale, existând situaţii în care cluburile 
primesc mai puţini bani, şi în vederea respectării principiului 
autonomiei locale, în noua Ordonanţă pragul de 5% a fost 
înlăturat, pentru a încuraja autorităţile locale să sprijine cât mai 
mult sportul.
O altă modificare importantă o reprezintă extinderea aplicabilităţii 
contractului de activitate sportivă pentru o mai largă categorie de 
participanţi. Astfel, conform regulamentelor şi statutelor 
federaţiilor sportive naţionale, alte persoane care contribuie la 
realizarea activităţii sportive vor beneficia de posibilitatea 
încheierii acestui tip de contract specific.
Alte modificări vizează autorizarea sportivilor de performanţă de 
către federaţia sportivă naţională, în baza unui ordin emis de MTS, 
posibilitatea finanţării asociaţiilor sportive şcolare şi universitare 
sau salarizarea personalului din structurile publice.
Restul preverilor OUG 38/2017 rămân în vigoare aşa cum au fost 
ele formulate prin ordonanţă. În consecinţă, cluburile sportive care 
vor să încheie un contract de activitate sportivă cu jucătorii au 
obligaţia legală de a include în respectivul contract toate 
prevederile menţionate în Ordinul privind aprobarea modelului-
cadru al contractului de activitate sportivă nr. 631 din 19 iunie 
2017. Cluburile au posibilitatea de a adăuga şi alte clauze 
negociate, în limita prevederilor legale şi a regulamentelor FRF.
De menţionat că majoritatea acestor măsuri privesc entităţile 
bugetare, fie ele federaţii sau cluburi. Federaţia Română de Fotbal 
este o entitate de drept privat şi, ca atare, nu a făcut toate aceste 
demersuri în beneficiu propriu. Îmbunătăţirea legislaţiei sportului 
este un deziderat pe care FRF şi l-a asumat în Strategia sa pentru 
dezvoltarea întregului mediu sportiv din România şi cu efecte 
benefice directe asupra afiliaţilor săi, cluburi de drept public, 
cluburi de drept privat şi asociaţiile judeţene de fotbal.

Legea Sportului, modificată 
în sprijinul membrilor FRF

Etapa a 21-a

Clasament
1. ASSCS Farul 20 15 4 1 67-20 49
2. Progresul Spartac 20 15 4 1 62-20 49
3. Axiopolis Cernavodă 20 15 2 3 54-21 47
4. Unirea Slobozia 20 13 2 5 68-30 41
5. Metalul Buzău 20 12 4 4 36-17 40
6. FC SB 2 20 10 4 6 53-28 34
7. FC Voluntari 2 20 10 4 6 50-25 34
8. Înainte Modelu 20 9 1 10 54-45 28
9. CSM Rm. Sărat 20 7 3 10 25-41 24
10. Agricola Borcea 20 4 2 14 30-60 14
11. Sportul Chiscani 20 4 2 14 17-68 14
12. ACSM Olteniţa 20 2 7 11 23-45 13
13. Delta Dobrogea 20 3 1 16 21-69 10
14. Victoria Traian 20 1 0 19 12-83 3

n Vineri, 20 aprilie, ora 17.00
Sportul Chiscani – Axiopolis Cernavodă
FC SB 2 – FC Voluntari 2
Delta Tulcea – ASSCS Farul
n Sâmbătă, 21 aprilie, ora 17.00
ACSM Olteniţa – Unirea Slobozia
Înainte Modelu – Agricola Borcea
Metalul Buzău – Victoria Traian
Progresul Spartac – CSM Rm. Sărat

Etapa a 20-a  / Rezultate

FC Voluntari 2 - Înainte Modelu 0-2
Au marcat: C. Clătinici (11), P. Radu (88)
Sportul Chiscani - ACSM Olteniţa 2-1
Au marcat: Vlad (45+1 - autogol), Crăciun (77) / Stoica (73)
Axiopolis Cernavodă - CSM Rm. Sărat 4-0
ASSCS Farul - Progresul Spartac 1-1
Victoria Traian - Delta Tulcea 2-0
Agricola Borcea - Metalul Buzău 2-5
Au marcat: M. Şerban (15), L. Spătaru (42) / V. Lungoci (4), 
P. Benga (40, 71), C. Bartoş (45), I. Radu (85)
Unirea Slobozia - FCSB 2 1-0

Modelenii de la Înainte au dat intră la pauză cu un avantaj de 
lovitura câştigând săptămâna un gol, marcat de Bartoş în 

minutul 45.trecută în deplasare pe terenul 
ilfovenilor de la FC Voluntari II. În partea secundă, buzoienii 
Clătinici a deschis scorul în găsesc alte două breşe în 
minutul 11 iar P. Radu, fostul defensiva celor de la Borcea şi 
jucător al Dunării din sezonul înscriu prin Benga (71) şi I. Radu 
trecut l-a închis la 0-2 în minutul (85). Aflată pe 10 cu 14 puncte, 

Borcea va fi sâmbătă la Modelu 88. Înainte obţine a 9-a victorie 
pentru duelul cu Înainte.stagională şi aşteaptă derby-ul 

cu Agricola de pe locul 8, ACSM Olteniţa a intrat în zona 
totalizând după 20 de partide nu minată a clasamentului după 
mai puţin de 28 de puncte. înfrângerea suferită la Chiscani. 
Etapa s-a dovedit în schimb Brăilenii au punctat primii prin 
nefastă pentru Agricola şi ACSM Vlad care a transformat o 
Olteniţa. Evoluând acasă, echipa lovitură de la 11 metri în min. 
pregătită de Daniel Iftodi a fost 45+1. După pauză, Olteniţa 
învinsă cu 5-2. Lungoci i-sa adus egalează prin M. Stoica în 
pe buzoieni în avantaj după doar minutul 73 însă Crăciun 
4 minute de joc însă M. Şerban a stabileşte scorul final, 2-1 
egalat 11 minute mai târziu. pentru gazde în minutul 77. 
Benga punctează din nou pentru Sâmbătă, formaţia antrenată de 
Metalul însă bucuria oaspeţilor Vasile Caciureac va juca acasă cu 
n-a durat decât vreo 2 minute, ocupanta locului 4, Unirea 
Spătaru egalând la 2. Metalul Slobozia.

n Liga a 3-a / Etapa a 20-a

Modelenii au dat lovitura la Voluntari!
Agricola Borcea şi ACSM Olteniţa au fost învinse, prima pe teren propriu iar cea de-a doua în deplasare.

Dacă la seniori o mai scaldă, la juniori, Viitorul 
Curcani s-a transformat pur şi simplu în sac de 
box. Sâmbăta trecută la Chirnogi, puştii din 
Curcani au încasat o bătaie „soră cu moarte” fiind 
învinşi de juniorii Victoriei cu 27-1! 

Este cea mai mare diferenţă de goluri înregistrată în 
acest sezon în dreptul Viitorului Curcani care a mai fost 
călcată în picioare la Independenţa (Venus a câştigat în 
et.2 cu 25-0) şi la Cuza Vodă (Zarea s-a impus în et.4 cu 
21-0). Rezultate care ar fi trebuit demult să-i pună pe 
gânduri pe cei din Curcani cărora, de bună seamă, nu le-
a crăptat nici acum după iureşul de la Chirnogi, obrazul! 
N-ai cum să te prezinţi într-o competiţie încasând un gol 
la 3 minute şi un pic!

În acest sezon, după 20 de etape Viitorul se află 
bineînţeles pe ultimul loc cu o linie de clasament 
jenantă până şi pentru „afonii” în fotbal: 3 victorii (deci 
se poate!) din care două acasă (etapele 1 şi 3 cu Steaua 
Radovanu, 8-2, respectiv cu Dunărea Grădiştea, scor 1-
0) şi una afară (et. 16, cu Steaua, scor 1-3), nici un egal 
şi 17 înfrângeri. Golaverajul face toţi banii: 27-175! Asta 
denotă preocupare zero din partea celor care 
drămuiesc fotbalul de acolo precum şi multă nepăsare 
inclusive din partea finanţatorului principal, adică 
Primăria Curcani.

Dacă prezentul arată ca naiba, cum să arate şi viitorul?

Campioana judeţului va 
disputa meciurile de 

promovare în L3 pe 23 şi 
30 iunie

Întrunit marţi, Comitetul Executiv al 
Federaţiei Române de Fotbal a aprobat, 
printre altele, şi modificarea datelor de 
desfăşurare a jocurilor de promovare în 
Liga a 3-a, ca urmare a deciziei comisiei 
FRF-AJF, din data de 16 aprilie 2018, 
astfel:
Meciurile tur programate în data de 16 
iunie se vor disputa în data de 23 iunie, 
iar meciurile retur programate în data 
de 23 iunie se vor disputa în data de 30 
iunie pentru următoarele judeţe: 
Botoşani - Bacău; Suceava - Vaslui; 
Bistriţa-Năsăud - Satu Mare; Maramureş 
- Bihor; Alba - Harghita; Arad - Gorj; 
Călăraşi - Prahova; Galaţi - Brăila; Tulcea 
- Buzău.

n Liga a 4-a

Puştii din Curcani,
tăvăliţi la Chirnogi!

Rezultate jenante obţinute de juniorii 
Viitorul Curcani în acest campionat

l Et. 2 Venus Independenţa – Viitorul 25-0

l Et. 4 Zarea Cuza Vodă – Viitorul 21-0

l Et. 8 Viitorul – Dunărea Ciocăneşti 2-10

l Et. 9 Partizan Crivăţ – Viitorul 11-2

l Et. 15 ACS Roseţi – Viitorul 13-0

l Et. 21 Victoria Chirnogi – Viitorul 27-1

n AJF Călăraşi

Semifinalele Cupei României, faza 
judeţeană, programate pe 2 şi 23 mai

Venus, scor de maidan cu Zarea Cuza Vodă!

Program etape viitoare: Et. 22 – Miercuri, 18 aprilie; 
Et. 23 – Sâmbătă, 21 aprilie; Et. 24 – Sâmbătă, 28 aprilie
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