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Dan Alexa este antrenorul care a intrat în istoria 
fotbalului călărăşean. Sub conducerea sa, Dunărea 
Călăraşi a promovat, în premieră, în elita fotbalului 
românesc, ocupând primul loc în clasamentul final al 
sezonului 2017 – 2018 al ligii a 2-a.

Cu Dan Alexa pe bancă, începând cu etapa a 5-a, Dunărea a 
disputat 35 de jocuri oficiale din care 34, în campionat şi 
unul în Cupa României. 
Bilanţul este elocvent. 
În campionat „galben – albaştrii” au obţinut 28 de victorii, 5 
egaluri şi o singură înfrângere, golaverajul fiind pozitiv, 70-
16. Ceea ce înseamnă o zestre de 89 de puncte.
În Cupa României, Dunărea a pătruns direct în turul 4, fiind 
din păcate eliminată de Unirea Unirea Slobozia cu 2-1.

antrenor care să ne reprezinte. Nu zic că 
antrenorul nu şi-a făcut treaba. Dar vreau 
mai mult.

Antrenorul mai are o lună şi se va încheia 
contractul său cu Agricola Borcea. Dacă găsim 
ceva mai bun, ne strângem mâna, dacă nu 
continuăm tot cu el dar îi vom fixa un 
obiectiv clar. Nu te-ai clasat pe locul stabilit, La prima sa experienţă în liga a 3-a, 
se reziliază unilateral contractul!Agricola Borcea a strâns în cele 26 de 
Am învăţat multe. Inclusiv jucătorilor le vom partide disputate 18 puncte. 
impune prin contract îndeplinirea unor Suficiente ca să se claseze pe locul 11 
obiective. Nu obţinem performanţă, nu 

în topul Seriei a 2-a. Primarul Aniel obţinem locurile scontate, nu ne antrenăm, 
Nedelcu, iniţiatorul proiectului nu jucăm de la egal la egal cu fiecare echipă 

şi încep cu fel de fel de scuze, nu mai ţine cu „Agricola Borcea” recunoaşte că 
astea.impactul cu L3 a fost puternic 

Câţi jucători vor pleca?resimţit însă susţine că a învăţat din 
Vor rămâne 6-7, nucleul de bază. Vrem să greşeli iar pentru anul viitor şi-a fixat 
aducem jucători care să ne reprezinte. Vreau ca obiectiv clasarea în primele 7. 
să port discuţii cu conducerea echipei 

Reunirea echipei va avea loc în iulie. Dunărea Călăraşi iar jucătorii care consideră 
că nu pot face faţă la Liga I să ni-i dea nouă 

S-a încheiat sezonul 2017-2018 al Ligii a 3- sub formă de împrumut. Sau cum consideră 
a. Nou-promovată, Agricola Borcea s-a dânşii. 
clasat pe locul 11. În ultima etapă a remizat Ne mai trebuie 2-3 juniori. În Liga a 3-a, 
cu FC Voluntari 2, scor 1-1. Domnule primar, trebuie să ai în teren 3 juniori U19, şi alţi 3 pe 
cum vi s-a părut acest sezon? bancă.
Pentru noi a fost un campionat din care am Suporterii ar trebui să citească şi 
avut multe de învăţat. În primul rând, regulamentul şi să nu mai critice evoluţia 
impactul Ligii a 3-a care nu a fost deloc uşor. unui junior sau altul. 
Una e să vorbeşti din afară şi alta e să vezi 

Când se reuneşte echipa?realitatea din teren. Să te loveşti efectiv de 
La jumătatea lunii iulie. Vom vedea cine problemele Ligii a 3-a. E uşor să bagi băţul 

Consiliul Judeţean, o sumă aproape rezista în Liga a 3-a!? rămâne, cine pleacă, cine vine.prin gard „Da' ce face primarul ăsta?”. Oare 
nesemnificativă şi sper că la anul Consiliul Sau câte îşi vor dori să promoveze! Una e să câţi primari din acest judeţ au echipe în Liga a Sper ca până atunci să demarăm şi proiectul 
Judeţean şi preşedintele CJ să se aplece mai participi la un baraj şi alta e să duci un sezon 3-a? Doi, din mediul rural. Iar pentru mine depus pe CNI de modernizare a stadionului. 
mult asupra comunelor mici care din nimic cap-coadă şi să mai şi rămâi. Noi am rămas chestia asta contează foarte mult. Înseamnă Asta înseamnă şi tabelă electronică şi 
fac.. bici şi care mai şi trosneşte. Cu puţini pe valoare în Liga a 3-a.că lupţi cu municipii şi judeţe precum Buzău, nocturnă. Ar fi bine să primim finanţare 
bani am reuşit să rămânem în Liga a 3-a. Am Ce planuri aveţi pentru această echipă Constanţa, Bucureşti, Slobozia. Din fericire, măcar pentru o parte a proiectului.
făcut câteva jocuri bune. Am jucat de la egal începând din vară? am reuşit să facem faţă cu brio, raportându- Pe această cale vreau să mulţumesc echipei, la egal cu Unirea Slobozia aproape 70 min, cu ne la bugetul pe care l-am avut la dispoziţie, Sper că dacă m-ajută bunul Dumnezeu să jucătorilor. Să nu neglijăm şi faptul că FC Voluntari 2 care a venit la Borcea cu 6 la condiţiile pe care le-am putut putem oferi. putem aduce mai mulţi oameni alături de Agricola Borcea a ajuns până în 16-imile jucători din Liga I. Am reuşit să ocupăm un Nu avem buget de anvergura oraşelor mai noi, mai mulţi sponsori. Să înţeleagă şi Cupei României. Să joci cu Petrolul, e o loc 11, meritoriu.sus menţionate. Consiliul Judeţean că aşa cum susţine echipa performanţă! Cu „3 lei” cât am avut în buget, 

Cum vi s-au părut echipele pe care le-aţi de fotbal Dunărea, „puţin” să ofere şi echipei În altă ordine de idei, vreau să felicit oamenii am ajuns într-o fază superioară. întâlnit în campionat? noastre, Olteniţei, celor de la Modelu, pentru care au venit alături de mine, şi mă refer la Am reuşit să ne menţinem şi în Liga a 3-a pe că şi aceste echipe trebuie ajutate. Sper să Sunt echipe bune, cu experienţa Ligii a 3-a, cei care m-au susţinut cu sufletul, pentru că 
valoarea şi munca noastră chit că au fost şi învăţăm din greşeli şi cu acest sprijin financiar care au ştiut cu ce se mănâncă fotbalul Agricola Borcea a apărut în urma unui elan. 
voci care spuneau că nu vom reuşi. Ambiţia venit de la Consiliul Local, Consiliul Judeţean acesta profesionist. Noi am venit de la Ca o  nebunie sufletească. Am avut şi 
mea e să fim în primele 7. şi sponsori să aducem câţiva jucători de amatori iar impactul a fost foarte mare. O să sponsori, am avut şi fonduri venite din 
Vom trăi şi vom vedea!valoare, nu neapărat cu nume. Să avem şi un vedeţi câte echipe care promovează vor bugetul local. Foarte puţini bani de la 
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O singură etapă a mai rămas de După 29 de etape desfăşurate, 
Venus are un bilanţ aproape disputat în cadrul campionatului 
perfect: 27 de victorii şi 2 egaluri judeţean de fotbal. Venus 
precum şi un golaveraj pozitiv, 131-Independenţa este virtual 
28. Foarte probabil, partida cu campioană judeţeană având în 
Progresul, echipă retrogradată în 

acest moment un surplus de 9 L5, va fi un util antrenament cu 
puncte faţă de ocupanta locului 2, public înaintea manşei tur din 
Dunărea Ciocăneşti. cadrul barajului de promovare în 

L3, cu campioana judeţului 
Sâmbătă, 16 iunie, imediat după 

Prahova, CS Blejoi, partidă 
fluierul final al partidei de acasă cu 

programată sâmbătă, 23 iunie, de la 
Progresul Fundulea, Venus va primi 

ora 18.00, tot la Independenţa.
din partea conducerii AJF Călăraşi, 
într-un cadru oficial, trofeul de 
campioană al sezonului 2017 – 2017 – 2018 Venus Independenţa
2018. (vezi foto).

2016 – 2017 Agricola Borcea
Echipa pregătită de Ilie Zeciu revine 

2015 – 2016 Venus Independenţape prima treaptă o podiumului 
2014 – 2015 ACSM Olteniţadupă doar un sezon. Ultimul titlu a 
2013 – 2014 Înainte Modelufost cucerit la finele ediţiei 2015 – 

2016. 2012 – 2013 Venus Independenţa

Campioane Judeţene

reuşite fiecare. – penalty)Valentin Alexandru, cel mai prolific 
În sezonul 2017 – 2018, Dunărea are în 16 goluri Valentin Ghenovici jucător al Dunării, s-a clasat 
cont 75 de goluri marcate, beneficiind de (Metaloglobus, 2 – penalty),finalmente pe locul 2 în clasamentul 
un autogol (Sergiu Homei a înscris în 

golgetreilor ligii a 2-a, marcând în total 
propria poartă în partida de la Călăraşi – Dunărea /Golgeterii ediţiei 24 de goluri, din care 10 din penalty. Dunărea – Pandurii Tg. Jiu) dar şi de 6 

2017 - 2018goluri prin neprezentarea echipelor ASA Clasamentul general “se deschide” cu 
Tg. Mureş şi Olimpia Satu Mare care s-au Vlad Rusu (Luceafărul Oradea) cu 26 de 24 goluri Valentin Alexandru (10 – 11 retras din competiţie în pauza de iarnă.goluri (9 din lovituri de la 11 metri). metri)

Pe podium se mai află atacantul 9 goluri Valentin MunteanuTop 5 Golgeteri 
Ripensiei, Ndiaye Mediop cu 19 reuşite 6 goluri Silviu Pană

Ediţia 2017 - 2018(doar una din penalty). 5 goluri Cristi Puşcaş, Bodo Kanda
În topul Dunării, Valentin Alexandru este 26 goluri Vlad Rusu (Luceafărul, 9 – 4 goluri Marian Drăghiceanu, Gaetan 
secondat de Valentin Munteanu cu 9 penalty) Missi Mezu, 
goluri (3, în tur şi 6, în retur), pe 3 

24 goluri Valentin Alexandru (Dunărea, 3 goluri Bogdan Manolesituându-se Silviu Pană cu 6 goluri. 
10 – penalty) 2 goluri Bogdan Şandru, Călin CristeaMarcând fiecare câte un gol în partida 
19 goluri Mediop Ndiaye (ASU Poli, 1 – 1 gol Bogdan Danciu, Ciprian Rus, din deplasare cu Metaloglobus, din 
penalty), Alexandru Stoica, Alin Dobrosavleviciultima etapă, Cristi Puşcaş şi Bodo Kanda 
18 goluri Bogdan Rusu (Hermannstadt, 2 se află ambii pe poziţia a 4-a cu câte 5 Autogol S. Homei (Pandurii Tg. Jiu)

Dunărea Călăraşi a încheiat campionatul Hermannstadt s-a aflat pe prima poziţie pe 2, „în coasta” sibienilor.
timp de 14 etape: 6-14; 16-20. Ripensia ligii a 2-a pe primul loc, poziţie pe care a În cele 38 de meciuri disputate, echipa 
Timişoara a ocupat primul loc între ocupat consecutiv din runda a 21-a, mai noastră a obţinut29 de victorii, 6 egaluri 
rundele 1 şi 5.exact din 8 decembrie 2017. Atunci, şi 3 înfrângeri. Golaverajul este pozitiv: 

75-24! Cu Dan Alexa pe bancă, Dunărea a Dunărea a învins la Mioveni cu 3-1 iar „Galben – albaştrii” au început slab 
strâns 92 de puncte!Hermannstadt a terminat la egalitate, 0- campionatul ocupând în primele 3 runde 

0, duelul de acasă cu CS Afumaţi. S-au locul 16. În prima etapă, Dunărea a fost 
scurs de atunci şi până la final nu mai învinsă la Clinceni de Academica cu 4-1, 
puţin de 18 etape. deşi a deschis scorul. A urmat remiza de 

acasă cu CS Mioveni (scor 1-1) iar în 
runda a 3-a a cedat la Sibiu cu 1-2. Ripensia Timişoara: etapele 1-5Tot pe primul loc s-a aflat echipa noastră 
Hermannstadt a marcat golul victoriei în AFC Hermannstadt: etapele 6-14; 16-20şi la finele rundei a 15-a când a învins 
prelungiri!acasă pe ASA Tg. Mureş cu 3-0 şi a Dunărea Călăraşi: et. 15; etapele 21-38

profitat de remiza albă de la Sibiu dintre Ascensiunea a început din etapa a 4-a În sezonul 2017 – 2018, Dunărea a mai 
Hermannstadt şi Chindia Târgovişte. odată cu instalarea pe banca tehnică a lui ocupat locurile: 16 (et. 1-3), 13 (et. 4), 

Dan Alexa. Între etapele 9 şi 20, cu În total, Dunărea a ocupat fotoliul de 12 (et. 5), 7 (et. 6), 6 (et. 7), 4 (et. 8) şi 2 
excepţia rundei a 15-a, Dunărea s-a aflat lideră preţ de 19 etape! (et. 9-14 şi 16-20)

Echipe care au ocupat locul I 
în ediţia 2017 – 2018

n Agricola Borcea

Aniel Nedelcu: Am reuşit să ne menţinem 
şi în Liga a 3-a pe valoarea şi munca noastră!

n Dunărea Călăraşi

Bilanţul lui Dan Alexa 
la Călăraşi: 28 de victorii, 
5 egaluri şi 2 înfrângeri!

Liga a 2-a:                        34   28    5   1   70-16   89
Cupa României (T4):        1     0    0   1        1-2

Dan Alexa / Bilanţ 

Dunărea, de 19 ori pe primul loc!

n Dunărea Călăraşi

Valentin Alexandru, pe 2 în topul golgeterilor!

Mostiştea Ulmu este noua 
deţinătoare a Cupei României – Faza 
judeţeană la fotbal. Miercuri după-
amiază la Mânăstirea, echipa 
patronată de Vasile Tîrşolea a 
câştigat cu 3-1 (1-19 partida cu 
Dunărea Ciocăneşti.

Emil Lambă a deschis scorul pentru 
Mostiştea încă din minutul 12 însă egalarea 
ar fi putut surveni în minutul 16 dacă 
Alexandru Şelaru n-ar fi ratat o lovitură de la 
11 metri. Mai bine zis dacă portarul 
Laurenţiu Constantin n-ar fi parat şutul lui 
„Şely”.

Dunărea nu renunţă şi preia conducerea 
reuşind să marcheze golul egalizator în 

Mitea, Virgil Văleanu. Rezervă: M. Petrache.minutul 25 prin Marian Cârstescu. Mostiştea Ulmu – Dunărea 
Observatori: Daniel Ştefan, Cătălin StroePrimele 45 de minute se încheie la egalitate, Ciocăneşti 3-1 Cartonaşe galbene: C. Hîrtescu, N. Caragea, 1-1 însă după pauză au apărut o serie de 
I. Chirică, L. Constantin, E. Lambă / I. Vasile, Au marcat: Emil Lambă (12'), Silviu Radu „suprize”. Mostiştea rămâne în 10 în minutul 
C. Ghiţă, M. Petrache.(63'), Bogdan Chirea (90+2') / Marian 50, după ce arbitrul de centru, Valentin 

Cârstea (25') Cartonaşe roşii: I. Bărcănescu (50')Porumbel i-a arătat cartonaşul roşu lui Ionel 
Mostiştea: L. Constantin – Fl. Mustaţă, E. Bărcănescu. Cu toate acestea, Mostiştea nu 
Lambă, I. Bărcănescu, C. Snagoveanu, Al. se pierde cu firea şi speculează cam orice Marian Tudor, desemnat 
Mihai, I. Chirică, C. Hîrtescu, S. Radu, R. breşă ivită în apărarea Dunării. Aşa se face 
Ştefan, B. Oprea. Rezerve: A. Goicea – Dr. jucătorul finalei!că în minutul 63, Silviu Radu a înscris pentru 
Matei, N. Caragea, G. Manofu, M. Busuioc, 

2-1. Marian Tudor a fost desemnat miercuri cel G. Şerban, B. Chirea.
În disperare, Dunărea se avântă în atac însă mai bun jucător al finalei Cupei României – Antrenor: Marian Savu

Faza judeţeană deşi echipa sa, Dunărea o face „suportabil” pentru Ulmu care dă Dunărea: C. Răduţ – I. Vasile, N. Câinaru, M. 
Ciocăneşti a fost învinsă cu 3-1 de Mostiştea ultima lovitură în al doilea minut al Vişan, M. Petrache, M. Tudor, C. Mihuţ, M. Ulmu. Anunţul a fost făcut în cadrul festivităţii prelungirilor prin nou – intratul, Bogdan Cârstea, Al. Şelaru, C. Ghiţă, L. Badea. de premiere de preşedintele AJF Călăraşi, Chirea. Rezerve: S. Smaranda – B. Tudor, I. Călin, D. Dorinel Dincă. 

Neagu, G. Buleandră.3-1 a fost şi scorul final, în favoarea celor de Fost jucător al Dunării Călăraşi, „Marna” 
Antrenor: Cornel Ţicula Mostiştea care salvează astfel un sezon al evoluează de 3 sezoane la Ciocăneşti, anul 

cărui obiectiv major îl reprezenta obţinerea Au arbitrat: Valentin Porumbel – Ionuţ trecut obţinând titlul de golgeter al ligii a 4-a 
Bîţan, Mihai Drăgănescu. Adiţionali: Liviu cu 37 de goluri marcate.titlului de campioană.

Etapa a 30-a / Sâmbătă, 16 iunie, ora 18.00

Clasament
1. Venus Independenţa 29 27 2 0 131-28 83
2. Dunărea Ciocăneşti 29 24 2 3 103-35 74
3. Mostiştea Ulmu 29 21 4 4 117-27 67
4. Victoria Chirnogi 29 19 3 7 99-46 60
5. ACS Roseţi 29 16 4 9 80-66 52
6. Unirea Mănăstirea 29 15 2 12 81-55 47
7. Tricolorul Jegălia 29 11 3 15 54-63 36
8. Victoria Lehliu 29 11 2 16 90-79 35
9. Steaua Radovanu 29 10 4 15 48-75 34
10. Dunărea Grădiştea 29 9 6 14 59-72 33
11. Spicul Vîlcelele 29 10 2 17 68-98 32
12. Zarea Cuza Vodă 29 9 4 16 52-95 31
13. Partizan Crivăţ 29 7 3 19 49-119 24
14. Viitorul Curcani 29 7 2 20 46-98 23
15. Unirea Dragalina 29 7 2 20 42-110 23
16. Progresul Fundulea 29 5 3 21 41-94 18

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

Etapa a 29-a  / Rezultate

Steaua Radovanu – Venus Independenţa 0-4 (juniori 0-7)

ACS Roseţi – Dunărea Grădiştea 3-1 (juniori Nu s-a disputat)

U. Mănăstirea - Viitorul Curcani 0-3 (contestaţie) (juniori 12-1)

Unirea Dragalina – Zarea Cuza Vodă 5-2 (juniori 3-2)

Spicul Vîlcelele – Victoria Chirnogi 1-6 (juniori 2-14)

Victoria Lehliu – Mostiştea Ulmu 1-5 (juniori 11-2)

Tricolorul Jegălia – Dunărea Ciocăneşti 1-2 (juniori 2-1)

Progresul Fundulea – Partizan Crivăţ 5-0 (juniori 3-4)

Comisia de Disciplină şi Etică din cadrul AJF unui jucător sub altă identitate).”. În plus, 
Călăraşi, întrunită marţi seară a avut de lucru jucătorul Unirii, Arun Dedu a fost suspendat o 
în ceea ce-o priveşte pe Viitorul Curcani care etapă primind şi o penalitate financiară de 50 
a depus în ultima vreme două contestaţii. de lei, conform art. 1.4 din RD al AJF (cumul de 
Prima, după meciul de la Vîlcelele cu Spicul avertismente). Delegatul Unirii, Bogdan 
(rezultat 3-2), din cadrul etapei a 27-a iar cea Gingaşu a primit o suspendare de 6 luni 
de-a doua chiar sâmbătă, imediat după precum şi o penalitate de 500 de lei, potrivit 
finalul partidei cu Unirea de la Mânăstirea art. 1.3 din RD al AJF (folosirea unui jucător 
(scor 3-2). sub altă identitate)

În urma acestor decizii, Viitorul Curcani a urcat În cazul primeia, comisia a decis respingerea 
pe 14 cu 23 de puncte, la fel ca Unirea contestaţiei ca neîntemeiată, rămânând astfel 
Dragalina care a coborât pe 15. Ambele echipe rezultatul din teren, 3-2 pentru gazde.
se află în luptă direct pentru salvarea de la Viitorul însă a avut câştig de cauză cu cea de-a 
retrogradare. În ultima etapă, Viitorul va juca doua. Comisia “admite contestatia formulată 
acasă cu ACS Roseţi iar Unirea Dragalina, în de echipa Viitorul Curcani, anulează rezultatul 
deplasare cu Victoria Chirnogi. În disputele din teren şi omologhează rezultatul partidei cu 
directe, Unirea a câştigat la Dragalina cu 3-2 iar scorul de 3 – 0 în favoarea echipei Viitorul 
Viitorul, la Curcani, cu 2-1!Curcani, în baza art.1.3 din RD al AJF ( folosirea 

CS Blejoi a devenit, începând de duminică după-
amiază, duminică noua campioană a judeţului 
Prahova la fotbal. Adversara campioanei 
judeţului nostru, Venus Independenţa, în cadrul 
barajului de promovare în liga a 3-a, a învins în 
ultima etapă, a 30-a din calendar, pe Avântul 
Măneciu, în deplasare, cu 2-1, încheind Liga I 
Prahova pe primul loc cu 81 de puncte la o 
distanţă de 14 puncte de ocupanta locului 
secund, CS Păuleşti (67 puncte)

CS Blejoi are posibilitatea să-şi treacă în cont 
eventul, calificându-se şi în finala Cupei României 
– faza judeţeană, programată sâmbătă, 16 iunie, 
de la ora 17.30 de minute, cu CS Păuleşti.

Partidele cu Venus Independenţa vor avea loc pe 
23 iunie (turul, la Independenţa), rerspectiv 30 
iunie (returul, la Blejoi).

CS BLEJOI. Club fondat în 2008. La finele 
sezonului 2016 – 2017 al campionatului 
judeţean, CS Blejoi s-a clasat pe locul 2. Antrenor 
este Răzvan Vlad. Preşedinte executiv este 
Gheorghe Biziniche iar preşedinte de onoare 
este Adrian Dumitru, primarul comunei Blejoi.

S-a lăsat cu un  scandal de toată desfăşurării partidei. Comisia a 
frumuseţea la partida din liga a 5- mai dictat şi suspendarea 
a, dintre Avântul Luica şi Viitorul terenului pentru 6 etape precum 
Plătăreşti, scor 2-6, meci disputat şi si penalitate financiară în 
duminică, 10 iunie, în cadrul cuantum de 500, în baza art. 2.11 
etapei a 21-a a Seriei A. Nu mai din RD al AJF pentru pătrunderea 
puţin de 4 jucători de la gazde au spectatorilor pe suprafaţa de joc.
dat fotbalul pe K1, fiind aspru Delegatul echipei Avântul, Mihai 
sancţionaţi marţi de Comisia de Crângaşu a fost sancţionat cu 
Etică şi Disciplină. Astfel Ionuţ avertisment şi penalitate 
Pavel, Marian Catrina, Marius financiară de 250 lei pentru 
Staicu şi Marius Voicu au primit refuzul de a înmâna carnetele de 
fiecare câte 24 de etape de joc şi neimplicarea în educarea 
suspendare precum şi câte o propriilor jucători, aşa cum 
penalitate financiară în cuantum rezultă din prevederile art. 8.19 
de 300 de lei pentru lovirea coroborat cu art. 1.23 din RD al 
arbitrului, injurii şi ameninţări, AJF.
potrivit art. 1.7 lit.a din RD al AJF. Cu o etapă înainte de finalul 
Echipa locală a fost sancţionată cu campionatului, Viitorul Plătăreşti 
penalitate financiară de 200 lei, în se află pe primul loc cu 54 de 
baza art 2.2 din RD al AJF pentru puncte şi a promovat, matematic, 
comportare neregulamentară a în liga a 4-a. Avântul Luica ocupă 
mai mult de 3 jucători pe timpul locul 8 cu 26 de puncte.

SPORT

n AJF Călăraşi

Mostiştea Ulmu a câştigat 
Cupa României - Faza judeţeană!

Aşa cum am anticipat, Partizan Crivăţ Independenţa însă şi atunci 
a pierdut şi contestaţia depusă demersul lui “nea Titică” a fost sortit 
imediat după jocul cu Victoria, din eşecului.
cadrul etapei a 26-a, pierdut la Alte sancţiuni dictate marţi în cazul 
Chirnogi pe 19 mai cu 12-1. „Victoria Chirnogi – Partizan Crivăţ”
Constantin Grecu, pentru “CS Budeşti se sancţionează cu 
cunoscători, nea Titică a crezut că interdicţia de a mai efectua 
avea asul în mânecă cu care să-i transferuri pe o perioadă de un an 
convingă pe membrii Comisiilor de calendaristic şi anulează carnetul de 
Disciplină şi Etică, respectiv pentru legitimare nr. 16798, a jucătorului 
Statutul Jucătorului să-i dea câştig de Răzvan Ştefăniţă Sandu.
cauză. „Respinge contestaţia Jucătorul mai sus – menţionat se 
formulată de echipa Partizan Crivăţ suspendă un an de zile  calendaristic 
ca neîntemeiată, omologhează şi penalitate financiară 300 lei, în 
rezultatul partidei cu scorul din baza art. 2.10 coroborat cu art. 1.23 
teren, motivată de hotărârea din RD al AJF (obţinerea unei 
Comisiei pentru Statutul Jucătorului legitimări neregulamentar prin 
şi în virtutea principiului prezumţiei inducerea în eroare a secretariatului 
de bună credinţă şi nevinovăţie, în AJF).
baza art. 48  alin. 6 din ROAF.” este 

Echipa CS Victoria Chirnogi se una din deciziile asumate marţi 
sancţionează cu avertisment şi seară de membrii Comisiei de 
penalitate financiară 200 lei pentru Disciplină.
lipsă de implicare în educarea 

Partizan a încercat să resolve o propriilor jucători, în baza art. 1.23 
problemă similară şi cu Venus din RD al AJF.”

Trofeul ce va fi acordat de AJF campioanei 
judeţene, Venus Independenţa

n AJF Călăraşi

Viitorul Curcani a câştigat contestaţia 
cu Mânăstirea, nu şi cea cu Vîlcelele

n AJF Călăraşi

E oficial: Partizan a pierdut 
contestaţia cu Chirnogiul!

n AJF Călăraşi

Ploaie de sancţiuni la Luica. 
Patru jucători, suspendaţi, 
fiecare pentru 24 de etape!

CS Blejoi, campioana judeţului 
Prahova, se va duela cu Venus 
la barajul de promovare în L3!
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Dan Alexa este antrenorul care a intrat în istoria 
fotbalului călărăşean. Sub conducerea sa, Dunărea 
Călăraşi a promovat, în premieră, în elita fotbalului 
românesc, ocupând primul loc în clasamentul final al 
sezonului 2017 – 2018 al ligii a 2-a.

Cu Dan Alexa pe bancă, începând cu etapa a 5-a, Dunărea a 
disputat 35 de jocuri oficiale din care 34, în campionat şi 
unul în Cupa României. 
Bilanţul este elocvent. 
În campionat „galben – albaştrii” au obţinut 28 de victorii, 5 
egaluri şi o singură înfrângere, golaverajul fiind pozitiv, 70-
16. Ceea ce înseamnă o zestre de 89 de puncte.
În Cupa României, Dunărea a pătruns direct în turul 4, fiind 
din păcate eliminată de Unirea Unirea Slobozia cu 2-1.

antrenor care să ne reprezinte. Nu zic că 
antrenorul nu şi-a făcut treaba. Dar vreau 
mai mult.

Antrenorul mai are o lună şi se va încheia 
contractul său cu Agricola Borcea. Dacă găsim 
ceva mai bun, ne strângem mâna, dacă nu 
continuăm tot cu el dar îi vom fixa un 
obiectiv clar. Nu te-ai clasat pe locul stabilit, La prima sa experienţă în liga a 3-a, 
se reziliază unilateral contractul!Agricola Borcea a strâns în cele 26 de 
Am învăţat multe. Inclusiv jucătorilor le vom partide disputate 18 puncte. 
impune prin contract îndeplinirea unor Suficiente ca să se claseze pe locul 11 
obiective. Nu obţinem performanţă, nu 

în topul Seriei a 2-a. Primarul Aniel obţinem locurile scontate, nu ne antrenăm, 
Nedelcu, iniţiatorul proiectului nu jucăm de la egal la egal cu fiecare echipă 

şi încep cu fel de fel de scuze, nu mai ţine cu „Agricola Borcea” recunoaşte că 
astea.impactul cu L3 a fost puternic 

Câţi jucători vor pleca?resimţit însă susţine că a învăţat din 
Vor rămâne 6-7, nucleul de bază. Vrem să greşeli iar pentru anul viitor şi-a fixat 
aducem jucători care să ne reprezinte. Vreau ca obiectiv clasarea în primele 7. 
să port discuţii cu conducerea echipei 

Reunirea echipei va avea loc în iulie. Dunărea Călăraşi iar jucătorii care consideră 
că nu pot face faţă la Liga I să ni-i dea nouă 

S-a încheiat sezonul 2017-2018 al Ligii a 3- sub formă de împrumut. Sau cum consideră 
a. Nou-promovată, Agricola Borcea s-a dânşii. 
clasat pe locul 11. În ultima etapă a remizat Ne mai trebuie 2-3 juniori. În Liga a 3-a, 
cu FC Voluntari 2, scor 1-1. Domnule primar, trebuie să ai în teren 3 juniori U19, şi alţi 3 pe 
cum vi s-a părut acest sezon? bancă.
Pentru noi a fost un campionat din care am Suporterii ar trebui să citească şi 
avut multe de învăţat. În primul rând, regulamentul şi să nu mai critice evoluţia 
impactul Ligii a 3-a care nu a fost deloc uşor. unui junior sau altul. 
Una e să vorbeşti din afară şi alta e să vezi 

Când se reuneşte echipa?realitatea din teren. Să te loveşti efectiv de 
La jumătatea lunii iulie. Vom vedea cine problemele Ligii a 3-a. E uşor să bagi băţul 

Consiliul Judeţean, o sumă aproape rezista în Liga a 3-a!? rămâne, cine pleacă, cine vine.prin gard „Da' ce face primarul ăsta?”. Oare 
nesemnificativă şi sper că la anul Consiliul Sau câte îşi vor dori să promoveze! Una e să câţi primari din acest judeţ au echipe în Liga a Sper ca până atunci să demarăm şi proiectul 
Judeţean şi preşedintele CJ să se aplece mai participi la un baraj şi alta e să duci un sezon 3-a? Doi, din mediul rural. Iar pentru mine depus pe CNI de modernizare a stadionului. 
mult asupra comunelor mici care din nimic cap-coadă şi să mai şi rămâi. Noi am rămas chestia asta contează foarte mult. Înseamnă Asta înseamnă şi tabelă electronică şi 
fac.. bici şi care mai şi trosneşte. Cu puţini pe valoare în Liga a 3-a.că lupţi cu municipii şi judeţe precum Buzău, nocturnă. Ar fi bine să primim finanţare 
bani am reuşit să rămânem în Liga a 3-a. Am Ce planuri aveţi pentru această echipă Constanţa, Bucureşti, Slobozia. Din fericire, măcar pentru o parte a proiectului.
făcut câteva jocuri bune. Am jucat de la egal începând din vară? am reuşit să facem faţă cu brio, raportându- Pe această cale vreau să mulţumesc echipei, la egal cu Unirea Slobozia aproape 70 min, cu ne la bugetul pe care l-am avut la dispoziţie, Sper că dacă m-ajută bunul Dumnezeu să jucătorilor. Să nu neglijăm şi faptul că FC Voluntari 2 care a venit la Borcea cu 6 la condiţiile pe care le-am putut putem oferi. putem aduce mai mulţi oameni alături de Agricola Borcea a ajuns până în 16-imile jucători din Liga I. Am reuşit să ocupăm un Nu avem buget de anvergura oraşelor mai noi, mai mulţi sponsori. Să înţeleagă şi Cupei României. Să joci cu Petrolul, e o loc 11, meritoriu.sus menţionate. Consiliul Judeţean că aşa cum susţine echipa performanţă! Cu „3 lei” cât am avut în buget, 

Cum vi s-au părut echipele pe care le-aţi de fotbal Dunărea, „puţin” să ofere şi echipei În altă ordine de idei, vreau să felicit oamenii am ajuns într-o fază superioară. întâlnit în campionat? noastre, Olteniţei, celor de la Modelu, pentru care au venit alături de mine, şi mă refer la Am reuşit să ne menţinem şi în Liga a 3-a pe că şi aceste echipe trebuie ajutate. Sper să Sunt echipe bune, cu experienţa Ligii a 3-a, cei care m-au susţinut cu sufletul, pentru că 
valoarea şi munca noastră chit că au fost şi învăţăm din greşeli şi cu acest sprijin financiar care au ştiut cu ce se mănâncă fotbalul Agricola Borcea a apărut în urma unui elan. 
voci care spuneau că nu vom reuşi. Ambiţia venit de la Consiliul Local, Consiliul Judeţean acesta profesionist. Noi am venit de la Ca o  nebunie sufletească. Am avut şi 
mea e să fim în primele 7. şi sponsori să aducem câţiva jucători de amatori iar impactul a fost foarte mare. O să sponsori, am avut şi fonduri venite din 
Vom trăi şi vom vedea!valoare, nu neapărat cu nume. Să avem şi un vedeţi câte echipe care promovează vor bugetul local. Foarte puţini bani de la 

î 

î 

î 

î 

î 

O singură etapă a mai rămas de După 29 de etape desfăşurate, 
Venus are un bilanţ aproape disputat în cadrul campionatului 
perfect: 27 de victorii şi 2 egaluri judeţean de fotbal. Venus 
precum şi un golaveraj pozitiv, 131-Independenţa este virtual 
28. Foarte probabil, partida cu campioană judeţeană având în 
Progresul, echipă retrogradată în 

acest moment un surplus de 9 L5, va fi un util antrenament cu 
puncte faţă de ocupanta locului 2, public înaintea manşei tur din 
Dunărea Ciocăneşti. cadrul barajului de promovare în 

L3, cu campioana judeţului 
Sâmbătă, 16 iunie, imediat după 

Prahova, CS Blejoi, partidă 
fluierul final al partidei de acasă cu 

programată sâmbătă, 23 iunie, de la 
Progresul Fundulea, Venus va primi 

ora 18.00, tot la Independenţa.
din partea conducerii AJF Călăraşi, 
într-un cadru oficial, trofeul de 
campioană al sezonului 2017 – 2017 – 2018 Venus Independenţa
2018. (vezi foto).

2016 – 2017 Agricola Borcea
Echipa pregătită de Ilie Zeciu revine 

2015 – 2016 Venus Independenţape prima treaptă o podiumului 
2014 – 2015 ACSM Olteniţadupă doar un sezon. Ultimul titlu a 
2013 – 2014 Înainte Modelufost cucerit la finele ediţiei 2015 – 

2016. 2012 – 2013 Venus Independenţa

Campioane Judeţene

reuşite fiecare. – penalty)Valentin Alexandru, cel mai prolific 
În sezonul 2017 – 2018, Dunărea are în 16 goluri Valentin Ghenovici jucător al Dunării, s-a clasat 
cont 75 de goluri marcate, beneficiind de (Metaloglobus, 2 – penalty),finalmente pe locul 2 în clasamentul 
un autogol (Sergiu Homei a înscris în 

golgetreilor ligii a 2-a, marcând în total 
propria poartă în partida de la Călăraşi – Dunărea /Golgeterii ediţiei 24 de goluri, din care 10 din penalty. Dunărea – Pandurii Tg. Jiu) dar şi de 6 

2017 - 2018goluri prin neprezentarea echipelor ASA Clasamentul general “se deschide” cu 
Tg. Mureş şi Olimpia Satu Mare care s-au Vlad Rusu (Luceafărul Oradea) cu 26 de 24 goluri Valentin Alexandru (10 – 11 retras din competiţie în pauza de iarnă.goluri (9 din lovituri de la 11 metri). metri)

Pe podium se mai află atacantul 9 goluri Valentin MunteanuTop 5 Golgeteri 
Ripensiei, Ndiaye Mediop cu 19 reuşite 6 goluri Silviu Pană

Ediţia 2017 - 2018(doar una din penalty). 5 goluri Cristi Puşcaş, Bodo Kanda
În topul Dunării, Valentin Alexandru este 26 goluri Vlad Rusu (Luceafărul, 9 – 4 goluri Marian Drăghiceanu, Gaetan 
secondat de Valentin Munteanu cu 9 penalty) Missi Mezu, 
goluri (3, în tur şi 6, în retur), pe 3 

24 goluri Valentin Alexandru (Dunărea, 3 goluri Bogdan Manolesituându-se Silviu Pană cu 6 goluri. 
10 – penalty) 2 goluri Bogdan Şandru, Călin CristeaMarcând fiecare câte un gol în partida 
19 goluri Mediop Ndiaye (ASU Poli, 1 – 1 gol Bogdan Danciu, Ciprian Rus, din deplasare cu Metaloglobus, din 
penalty), Alexandru Stoica, Alin Dobrosavleviciultima etapă, Cristi Puşcaş şi Bodo Kanda 
18 goluri Bogdan Rusu (Hermannstadt, 2 se află ambii pe poziţia a 4-a cu câte 5 Autogol S. Homei (Pandurii Tg. Jiu)

Dunărea Călăraşi a încheiat campionatul Hermannstadt s-a aflat pe prima poziţie pe 2, „în coasta” sibienilor.
timp de 14 etape: 6-14; 16-20. Ripensia ligii a 2-a pe primul loc, poziţie pe care a În cele 38 de meciuri disputate, echipa 
Timişoara a ocupat primul loc între ocupat consecutiv din runda a 21-a, mai noastră a obţinut29 de victorii, 6 egaluri 
rundele 1 şi 5.exact din 8 decembrie 2017. Atunci, şi 3 înfrângeri. Golaverajul este pozitiv: 

75-24! Cu Dan Alexa pe bancă, Dunărea a Dunărea a învins la Mioveni cu 3-1 iar „Galben – albaştrii” au început slab 
strâns 92 de puncte!Hermannstadt a terminat la egalitate, 0- campionatul ocupând în primele 3 runde 

0, duelul de acasă cu CS Afumaţi. S-au locul 16. În prima etapă, Dunărea a fost 
scurs de atunci şi până la final nu mai învinsă la Clinceni de Academica cu 4-1, 
puţin de 18 etape. deşi a deschis scorul. A urmat remiza de 

acasă cu CS Mioveni (scor 1-1) iar în 
runda a 3-a a cedat la Sibiu cu 1-2. Ripensia Timişoara: etapele 1-5Tot pe primul loc s-a aflat echipa noastră 
Hermannstadt a marcat golul victoriei în AFC Hermannstadt: etapele 6-14; 16-20şi la finele rundei a 15-a când a învins 
prelungiri!acasă pe ASA Tg. Mureş cu 3-0 şi a Dunărea Călăraşi: et. 15; etapele 21-38

profitat de remiza albă de la Sibiu dintre Ascensiunea a început din etapa a 4-a În sezonul 2017 – 2018, Dunărea a mai 
Hermannstadt şi Chindia Târgovişte. odată cu instalarea pe banca tehnică a lui ocupat locurile: 16 (et. 1-3), 13 (et. 4), 

Dan Alexa. Între etapele 9 şi 20, cu În total, Dunărea a ocupat fotoliul de 12 (et. 5), 7 (et. 6), 6 (et. 7), 4 (et. 8) şi 2 
excepţia rundei a 15-a, Dunărea s-a aflat lideră preţ de 19 etape! (et. 9-14 şi 16-20)

Echipe care au ocupat locul I 
în ediţia 2017 – 2018

n Agricola Borcea

Aniel Nedelcu: Am reuşit să ne menţinem 
şi în Liga a 3-a pe valoarea şi munca noastră!

n Dunărea Călăraşi

Bilanţul lui Dan Alexa 
la Călăraşi: 28 de victorii, 
5 egaluri şi 2 înfrângeri!

Liga a 2-a:                        34   28    5   1   70-16   89
Cupa României (T4):        1     0    0   1        1-2

Dan Alexa / Bilanţ 

Dunărea, de 19 ori pe primul loc!

n Dunărea Călăraşi

Valentin Alexandru, pe 2 în topul golgeterilor!

Mostiştea Ulmu este noua 
deţinătoare a Cupei României – Faza 
judeţeană la fotbal. Miercuri după-
amiază la Mânăstirea, echipa 
patronată de Vasile Tîrşolea a 
câştigat cu 3-1 (1-19 partida cu 
Dunărea Ciocăneşti.

Emil Lambă a deschis scorul pentru 
Mostiştea încă din minutul 12 însă egalarea 
ar fi putut surveni în minutul 16 dacă 
Alexandru Şelaru n-ar fi ratat o lovitură de la 
11 metri. Mai bine zis dacă portarul 
Laurenţiu Constantin n-ar fi parat şutul lui 
„Şely”.

Dunărea nu renunţă şi preia conducerea 
reuşind să marcheze golul egalizator în 

Mitea, Virgil Văleanu. Rezervă: M. Petrache.minutul 25 prin Marian Cârstescu. Mostiştea Ulmu – Dunărea 
Observatori: Daniel Ştefan, Cătălin StroePrimele 45 de minute se încheie la egalitate, Ciocăneşti 3-1 Cartonaşe galbene: C. Hîrtescu, N. Caragea, 1-1 însă după pauză au apărut o serie de 
I. Chirică, L. Constantin, E. Lambă / I. Vasile, Au marcat: Emil Lambă (12'), Silviu Radu „suprize”. Mostiştea rămâne în 10 în minutul 
C. Ghiţă, M. Petrache.(63'), Bogdan Chirea (90+2') / Marian 50, după ce arbitrul de centru, Valentin 

Cârstea (25') Cartonaşe roşii: I. Bărcănescu (50')Porumbel i-a arătat cartonaşul roşu lui Ionel 
Mostiştea: L. Constantin – Fl. Mustaţă, E. Bărcănescu. Cu toate acestea, Mostiştea nu 
Lambă, I. Bărcănescu, C. Snagoveanu, Al. se pierde cu firea şi speculează cam orice Marian Tudor, desemnat 
Mihai, I. Chirică, C. Hîrtescu, S. Radu, R. breşă ivită în apărarea Dunării. Aşa se face 
Ştefan, B. Oprea. Rezerve: A. Goicea – Dr. jucătorul finalei!că în minutul 63, Silviu Radu a înscris pentru 
Matei, N. Caragea, G. Manofu, M. Busuioc, 

2-1. Marian Tudor a fost desemnat miercuri cel G. Şerban, B. Chirea.
În disperare, Dunărea se avântă în atac însă mai bun jucător al finalei Cupei României – Antrenor: Marian Savu

Faza judeţeană deşi echipa sa, Dunărea o face „suportabil” pentru Ulmu care dă Dunărea: C. Răduţ – I. Vasile, N. Câinaru, M. 
Ciocăneşti a fost învinsă cu 3-1 de Mostiştea ultima lovitură în al doilea minut al Vişan, M. Petrache, M. Tudor, C. Mihuţ, M. Ulmu. Anunţul a fost făcut în cadrul festivităţii prelungirilor prin nou – intratul, Bogdan Cârstea, Al. Şelaru, C. Ghiţă, L. Badea. de premiere de preşedintele AJF Călăraşi, Chirea. Rezerve: S. Smaranda – B. Tudor, I. Călin, D. Dorinel Dincă. 

Neagu, G. Buleandră.3-1 a fost şi scorul final, în favoarea celor de Fost jucător al Dunării Călăraşi, „Marna” 
Antrenor: Cornel Ţicula Mostiştea care salvează astfel un sezon al evoluează de 3 sezoane la Ciocăneşti, anul 

cărui obiectiv major îl reprezenta obţinerea Au arbitrat: Valentin Porumbel – Ionuţ trecut obţinând titlul de golgeter al ligii a 4-a 
Bîţan, Mihai Drăgănescu. Adiţionali: Liviu cu 37 de goluri marcate.titlului de campioană.

Etapa a 30-a / Sâmbătă, 16 iunie, ora 18.00

Clasament
1. Venus Independenţa 29 27 2 0 131-28 83
2. Dunărea Ciocăneşti 29 24 2 3 103-35 74
3. Mostiştea Ulmu 29 21 4 4 117-27 67
4. Victoria Chirnogi 29 19 3 7 99-46 60
5. ACS Roseţi 29 16 4 9 80-66 52
6. Unirea Mănăstirea 29 15 2 12 81-55 47
7. Tricolorul Jegălia 29 11 3 15 54-63 36
8. Victoria Lehliu 29 11 2 16 90-79 35
9. Steaua Radovanu 29 10 4 15 48-75 34
10. Dunărea Grădiştea 29 9 6 14 59-72 33
11. Spicul Vîlcelele 29 10 2 17 68-98 32
12. Zarea Cuza Vodă 29 9 4 16 52-95 31
13. Partizan Crivăţ 29 7 3 19 49-119 24
14. Viitorul Curcani 29 7 2 20 46-98 23
15. Unirea Dragalina 29 7 2 20 42-110 23
16. Progresul Fundulea 29 5 3 21 41-94 18

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

Etapa a 29-a  / Rezultate

Steaua Radovanu – Venus Independenţa 0-4 (juniori 0-7)

ACS Roseţi – Dunărea Grădiştea 3-1 (juniori Nu s-a disputat)

U. Mănăstirea - Viitorul Curcani 0-3 (contestaţie) (juniori 12-1)

Unirea Dragalina – Zarea Cuza Vodă 5-2 (juniori 3-2)

Spicul Vîlcelele – Victoria Chirnogi 1-6 (juniori 2-14)

Victoria Lehliu – Mostiştea Ulmu 1-5 (juniori 11-2)

Tricolorul Jegălia – Dunărea Ciocăneşti 1-2 (juniori 2-1)

Progresul Fundulea – Partizan Crivăţ 5-0 (juniori 3-4)

Comisia de Disciplină şi Etică din cadrul AJF unui jucător sub altă identitate).”. În plus, 
Călăraşi, întrunită marţi seară a avut de lucru jucătorul Unirii, Arun Dedu a fost suspendat o 
în ceea ce-o priveşte pe Viitorul Curcani care etapă primind şi o penalitate financiară de 50 
a depus în ultima vreme două contestaţii. de lei, conform art. 1.4 din RD al AJF (cumul de 
Prima, după meciul de la Vîlcelele cu Spicul avertismente). Delegatul Unirii, Bogdan 
(rezultat 3-2), din cadrul etapei a 27-a iar cea Gingaşu a primit o suspendare de 6 luni 
de-a doua chiar sâmbătă, imediat după precum şi o penalitate de 500 de lei, potrivit 
finalul partidei cu Unirea de la Mânăstirea art. 1.3 din RD al AJF (folosirea unui jucător 
(scor 3-2). sub altă identitate)

În urma acestor decizii, Viitorul Curcani a urcat În cazul primeia, comisia a decis respingerea 
pe 14 cu 23 de puncte, la fel ca Unirea contestaţiei ca neîntemeiată, rămânând astfel 
Dragalina care a coborât pe 15. Ambele echipe rezultatul din teren, 3-2 pentru gazde.
se află în luptă direct pentru salvarea de la Viitorul însă a avut câştig de cauză cu cea de-a 
retrogradare. În ultima etapă, Viitorul va juca doua. Comisia “admite contestatia formulată 
acasă cu ACS Roseţi iar Unirea Dragalina, în de echipa Viitorul Curcani, anulează rezultatul 
deplasare cu Victoria Chirnogi. În disputele din teren şi omologhează rezultatul partidei cu 
directe, Unirea a câştigat la Dragalina cu 3-2 iar scorul de 3 – 0 în favoarea echipei Viitorul 
Viitorul, la Curcani, cu 2-1!Curcani, în baza art.1.3 din RD al AJF ( folosirea 

CS Blejoi a devenit, începând de duminică după-
amiază, duminică noua campioană a judeţului 
Prahova la fotbal. Adversara campioanei 
judeţului nostru, Venus Independenţa, în cadrul 
barajului de promovare în liga a 3-a, a învins în 
ultima etapă, a 30-a din calendar, pe Avântul 
Măneciu, în deplasare, cu 2-1, încheind Liga I 
Prahova pe primul loc cu 81 de puncte la o 
distanţă de 14 puncte de ocupanta locului 
secund, CS Păuleşti (67 puncte)

CS Blejoi are posibilitatea să-şi treacă în cont 
eventul, calificându-se şi în finala Cupei României 
– faza judeţeană, programată sâmbătă, 16 iunie, 
de la ora 17.30 de minute, cu CS Păuleşti.

Partidele cu Venus Independenţa vor avea loc pe 
23 iunie (turul, la Independenţa), rerspectiv 30 
iunie (returul, la Blejoi).

CS BLEJOI. Club fondat în 2008. La finele 
sezonului 2016 – 2017 al campionatului 
judeţean, CS Blejoi s-a clasat pe locul 2. Antrenor 
este Răzvan Vlad. Preşedinte executiv este 
Gheorghe Biziniche iar preşedinte de onoare 
este Adrian Dumitru, primarul comunei Blejoi.

S-a lăsat cu un  scandal de toată desfăşurării partidei. Comisia a 
frumuseţea la partida din liga a 5- mai dictat şi suspendarea 
a, dintre Avântul Luica şi Viitorul terenului pentru 6 etape precum 
Plătăreşti, scor 2-6, meci disputat şi si penalitate financiară în 
duminică, 10 iunie, în cadrul cuantum de 500, în baza art. 2.11 
etapei a 21-a a Seriei A. Nu mai din RD al AJF pentru pătrunderea 
puţin de 4 jucători de la gazde au spectatorilor pe suprafaţa de joc.
dat fotbalul pe K1, fiind aspru Delegatul echipei Avântul, Mihai 
sancţionaţi marţi de Comisia de Crângaşu a fost sancţionat cu 
Etică şi Disciplină. Astfel Ionuţ avertisment şi penalitate 
Pavel, Marian Catrina, Marius financiară de 250 lei pentru 
Staicu şi Marius Voicu au primit refuzul de a înmâna carnetele de 
fiecare câte 24 de etape de joc şi neimplicarea în educarea 
suspendare precum şi câte o propriilor jucători, aşa cum 
penalitate financiară în cuantum rezultă din prevederile art. 8.19 
de 300 de lei pentru lovirea coroborat cu art. 1.23 din RD al 
arbitrului, injurii şi ameninţări, AJF.
potrivit art. 1.7 lit.a din RD al AJF. Cu o etapă înainte de finalul 
Echipa locală a fost sancţionată cu campionatului, Viitorul Plătăreşti 
penalitate financiară de 200 lei, în se află pe primul loc cu 54 de 
baza art 2.2 din RD al AJF pentru puncte şi a promovat, matematic, 
comportare neregulamentară a în liga a 4-a. Avântul Luica ocupă 
mai mult de 3 jucători pe timpul locul 8 cu 26 de puncte.

SPORT

n AJF Călăraşi

Mostiştea Ulmu a câştigat 
Cupa României - Faza judeţeană!

Aşa cum am anticipat, Partizan Crivăţ Independenţa însă şi atunci 
a pierdut şi contestaţia depusă demersul lui “nea Titică” a fost sortit 
imediat după jocul cu Victoria, din eşecului.
cadrul etapei a 26-a, pierdut la Alte sancţiuni dictate marţi în cazul 
Chirnogi pe 19 mai cu 12-1. „Victoria Chirnogi – Partizan Crivăţ”
Constantin Grecu, pentru “CS Budeşti se sancţionează cu 
cunoscători, nea Titică a crezut că interdicţia de a mai efectua 
avea asul în mânecă cu care să-i transferuri pe o perioadă de un an 
convingă pe membrii Comisiilor de calendaristic şi anulează carnetul de 
Disciplină şi Etică, respectiv pentru legitimare nr. 16798, a jucătorului 
Statutul Jucătorului să-i dea câştig de Răzvan Ştefăniţă Sandu.
cauză. „Respinge contestaţia Jucătorul mai sus – menţionat se 
formulată de echipa Partizan Crivăţ suspendă un an de zile  calendaristic 
ca neîntemeiată, omologhează şi penalitate financiară 300 lei, în 
rezultatul partidei cu scorul din baza art. 2.10 coroborat cu art. 1.23 
teren, motivată de hotărârea din RD al AJF (obţinerea unei 
Comisiei pentru Statutul Jucătorului legitimări neregulamentar prin 
şi în virtutea principiului prezumţiei inducerea în eroare a secretariatului 
de bună credinţă şi nevinovăţie, în AJF).
baza art. 48  alin. 6 din ROAF.” este 

Echipa CS Victoria Chirnogi se una din deciziile asumate marţi 
sancţionează cu avertisment şi seară de membrii Comisiei de 
penalitate financiară 200 lei pentru Disciplină.
lipsă de implicare în educarea 

Partizan a încercat să resolve o propriilor jucători, în baza art. 1.23 
problemă similară şi cu Venus din RD al AJF.”

Trofeul ce va fi acordat de AJF campioanei 
judeţene, Venus Independenţa

n AJF Călăraşi

Viitorul Curcani a câştigat contestaţia 
cu Mânăstirea, nu şi cea cu Vîlcelele

n AJF Călăraşi

E oficial: Partizan a pierdut 
contestaţia cu Chirnogiul!

n AJF Călăraşi

Ploaie de sancţiuni la Luica. 
Patru jucători, suspendaţi, 
fiecare pentru 24 de etape!

CS Blejoi, campioana judeţului 
Prahova, se va duela cu Venus 
la barajul de promovare în L3!
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