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Arena Venus din Independenţa a 
găzduit sâmbăta trecută  partida tur 
dintre campioana judeţului Călăraşi, 
Venus şi câştigătoarea Ligii A 
Prahova, CS Blejoi, din cadrul 
barajului de promovare în liga a 3-a.

În faţa unei asistenţe record, Venus a făcut 
un meci de pomină câştigând clar cu 5-1. E 
drept, prahovenii au deschis scorul încă din 
minutul 18 prin Adrian Vintilă însă gazdele 
au egalat 13 minute mai târziu prin 
golgeterul său şi al campionatului judeţean 
recent încheiat, Csaba Borbely (min. 32).
1-1  a fost şi rezultatul înregistrat pe tabelă 
după primele 45 de minute, dominate într-
o măsură ceva mai evidentă de jucătorii de 
la Blejoi.
După pauză, oaspeţii s-au tăiat ca 

surmonta deficitul de 4 goluri. Vernescu, 18. Ionuţ Beia.maioneza, mai ales după golul de 2-1 
reuşit de Mircea Ştefan în minutul 55 din  Antrenor: Ilie Zeciu
lovitură de la 11 metri. După doar 4 CS Blejoi: 30. Adrian Gheorghe - 6. Claudiu Venus Independenţa -  minute, Antonio Rusie e pe fază şi Stoica, 3. Ionuţ Filip, 24. Valentin Iordache, 
majorează scorul la 3-1. Fostul atacant al 19. Cătălin Ruptureanu, 15. Teodor CS Blejoi 5-1 (1-1)Dunării, Mircea Ştefan, al doilea golgeter al Bojoagă, 7. Irinel Dumitru (cpt.), 8. Eugen 

Au marcat: Csaba Borbely (32'), Mircea lui Venus, şi-a făcut pe deplin datoria Rudaru (17. Marius Anghel 65'), 11. Vlăduţ 
Ştefan (55' - pen., 69'), Antonio Rusie (59'), punctând şi în minutul 69, pentru 4-1. Badea, 9. Cristian Mihăiţă, 13. Adrian 
Ciprian Stoica (90+2') / Adrian Vintilă (18')Ultima reuşită a campioanei Venus s-a Vintilă (16. Ştefan Ghinea 77').

concretizat în minutele de prelungiri, golul Venus: 1. Laurenţiu Marin – 14. Marius 
Rezerve: 1. Bogdan Rădulescu – 5. Ionuţ fiind marcat de Ciprian Stoica, mai exact, în Ene (13. Claudiu Militaru 80'), 3. Gabriel 
Enciu, 4. Ştefan Anton, 14. Alexandru minutul 90+2. Chiva (5. Marius Gheorghe 88'), 16. 
Stere, 10. Ionuţ Pîrvu.Epaminonda Nicu, 15. Antonio Rusie, 17. În urma acestui rezultat, Venus face un pas 
Antrenor: Răzvan VladMarius Minea (4. Ciprian Stoica 46'), 7. mare spre liga a 3-a. Episodul secund al 

Constantin Alexe (cpt.), 10. Toma Vincene, acesui duel e programat sâmbăta viitoare Au arbitrat: Eduard Ioniţă. Asistenţi: Florin 
11. Ciprian Ana (6. Mihai Cană 46'), 9. la Blejoi de la ora 17.30 de minute. Iacob şi Marian Carson (toţi din 
Csaba Bolrbely, 19. Mircea Ştefan.Prahovenii au de recuperat o diferenţă Constanţa). Observatori: Silviu Veronel 

consistentă însă e greu de crezut că pot Rezerve: 12. Adrian Ciolan – 8. Felix Ioan (Galaţi) şi Marian Iancu (Urziceni).

Biroul Executivul al AJF Călăraşi a stabilit calendarul 
competiţional al noului sezon fotbalistic judeţean, 
2018 – 2019. Campionatul ligii a 4-a va debuta pe 18 
august iar turul se va încheia pe 24 noiembrie. 
Înaintea desfăşurării rundei inaugurale a ligii a 4-a, AJF 
Călăraşi a programat şi două etape în cadrul Cupei 
României – faza judeţeană, 4, respectiv 11 august. „În 
şedinţa desfăşurată vineri, s-sa decis ca 20 iulie să fie 
termenuil limită de înscriere a echipelor atât în liga a 
4-a cât şi liga a 5-a şi juniori. Pe 28 iulie se va 
desfăşura şedinţa de lucru cu delegaţii. În cazul în 
care campioana Venus Independenţa va promova în 
liga a 3-a, atunci va avea loc şedinţa Adunării 
Generale.” a declarat pentru www.arenamedia.ro, 
secretarul AJF, Daniel Ştefan care a continuat „Pe 4 
august e programată prima etapă de Cupă la care vor 
participa echipele din liga a 5-a. Pe 11 septembrie va 
avea loc a doua etapă din Cupă, participând formaţii 
din liga a 5-a şi liga a 4-a. Pe 18 august sunt 
programate partidele din cadrul primei runde a 
noului sezon al campionatului judeţean de fotbal. 
Turul ligii a 4-a se va încheia pe 24 noiembrie. În ceea 
ce priveşte startul ligii a 5-a, vom lua o decizie în 
funcţie de numărul de echipe ce se vor înscrie”.
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Venus Independenţa a trecut prima linia de sosire 
redevenind după doar un sezon „zeiţa” fotbalului 
judeţeană. Sâmbătă, în ultima etapă a campionatului, 
Zeciu&Co au câştigat fără probleme derby-ul polilor 
cu Progresul Fundulea, scor 5-1, obţinând al 9-lea titlu 
de campioană din istorie.

Campionii au primit din partea preşedintelui AJF Călăraşi, Dorinel 
Dincă medaliile precum şi trofeul care legitimează supremaţia lor 
peste fotbalul judeţean.

Venus a făcut un sezon aproape fără greşeală. A obţinut 28 de 
victorii şi două egaluri, în total 86 de puncte şi un golaveraj 
excelent, 136 – 29! Un bilanţ care confirmă faptul că a dominat cap 
– coadă campionatul, principalele sale urmăritoare, Dunărea 
Ciocăneşti şi Mostiştea Ulmu aflându-se la 9, respectiv 16 puncte 
distanţă.

Ba mai mult, Venus a încheiat sezonul cu o linie de clasament 
superioară chiar ultimelor 5 câştigătoare ale competiţiei.

Finanţată integral din fonduri private, Venus Independenţa are la 
bază, de ani de zile, seriozitatea dar şi pasiunea pentru fotbal şi 
pentru performanţa sportivă a lui Constantin Anghel, preşedintele 
SA Agrozootehnica SA Independenţa, fost primar al localităţii. De 
numele său şi al preşedintelui executiv, Ion Radu se leagă toate 
succesele echipei din toţi aceşti ani.

Felicitări Venus, felicitări campionilor!

AHC Dunărea Călăraşi a încheiat play – pivotul, Vuk Lazovic (Coreea de Sud) şi 
portarul, Valeriu Erhan (CSU Suceava).off-ul sezonului 2017 – 2018 al Ligii 

Zimbrilor pe locul 7, acelaşi pe care l-a 
AHC Dunărea Călăraşi / ocupat şi la finalul sezonului regulat. O 

performanţă „evidenţiată” de antrenorul Ediţia 2018 – 2019
Adrian Petrea dar să nu uităm faptul că Portari: George Şelaru (29.04.1987), Mihai 
altfel ar fi arătat topul final dacă în Coveianu (16.06.1994)
competiţie ar fi rămas HC Odorhei. Extremă dreapta: Alexandru Tărîţă 

(19.01.1990), Alexander Starchenko Dinescu (23.06.1986), Ante Grbavac  
Pentru noul sezon, Petrea care şi-a (Ucraina – 08.07.1995), Gabriel Bujor (Croaţia – 08.01.1994)
prelungit „şederea” la Călăraşi va miza pe (08.11.1990) Extremă stânga: Mihai Timofte 6 noi jucători. Este vorba de: gemenii, 

Inter dreapta: Shahoo Nosrati (Iran – (01.12.1979), Florin Dospinescu Gabriel Bujor (extremă dreapta) şi Mihai 
16.01.1989), Mihajlo Radojkovic (Serbia – (23.03.1986)Bujor (centru), ambii veniţi de la HC Vaslui, 
05.12.1994) Au venit: Gabriel Bujor (HC Vaslui), Mihai sârbul, Mihajlo Radojkovic (centru), de la 
Centru: Alexandru Popia (06.09.1996), Bujor (HC Vaslui), Dragoş Soare (HC Beşiktaş Moguz HT, muntenegreanul Zarko 
Mihai Bujor (08.11.1990), Zarko Pejovic Dobrogea Sud), Ante Grbavac (Vac), Pejovic (centru), de la RK Gorenje Velenje, 
(Muntenegru – 25.01.1986) Mihajlo Radojkovic (Beşiktaş Mogaz HT), Dragoş Soare (pivot), de la HC Dobrogea 

Zarko Pejovic (RK Gorenje Velenje)Pivot: Pavel Gurkovsky (Ucraina – Sud Constanţa şi croatul Ante Grbavac 
09.10.1985), Dragoş Soare (23.07.1989) Au plecat: Josip Peric (Goppingen), Irakli (inter stânga / foto) de la echipa Vaci KSE.

Chikovani (HC Dobrogea Sud Constanţa), Au plecat în schimb: centrul, Josip Peric Inter stânga: Andrei Grasu (10.06.1984), 
Vuk Lazovic (Coreea de Sud), Valeriu Erhan (Goppingen), interul stânga, Irakli Victor Vartic (Moldova – 01.11.1992), 
(CSU Suceava)Chikovani (HC Dobrogea Sud Constanţa), Viorel Fotache (15.05.1989), Laurenţiu 

Joi a avut loc tragerea la sorţi a partidelor din cadrul noului sezon Etapa II: Dunărea Călăraşi-Minaur Baia Mare
al Ligii Zimbrilor. Dunărea Călăraşi va debut ape teren propriu, în Etapa III: AHC Dobrogea Sud Constanţa-Dunărea Călăraşi
prima etapă, elevii lui Adrian Petrea urmând a-şi măsura forţele 

Etapa IV: Dunărea Călăraşi-SCM Politehnica Timişoaracu vicecampioana, CSA Steaua Bucureşti. Partidele din runda 
Etapa V: CSU Suceava-Dunărea Călăraşiinaugural sunt programate în zilele de 1 şi 2 septembrie.

Etapa VI: Dunărea Călăraşi-CSM Făgăraş
Etapa a I-a Etapa VII: HC Vaslui-Dunărea Călăraşi
Dunărea Călăraşi-CSA Steaua Bucureşti Etapa VIII: Dunărea Călăraşi-CSSM Bacău
Minaur Baia Mare-HC Buzău

Etapa IX: CSM Focşani-Dunărea Călăraşi
AHC Dobrogea Sud Constanţa-Dinamo Bucureşti

Etapa X: Dunărea Călăraşi-CSM BucureştiSCM Politehnica Timişoara-AHC Potaissa Turda
Etapa XI: Potaissa Turda-Dunărea CălăraşiCSU Suceava-CSM Bucureşti
Etapa XII: Dunărea Călăraşi-Dinamo BucureştiCSM Făgăraş-CSM Focşani

HC Vaslui-CSSM Bacău Etapa XIII: HC Buzău-AHC Dunărea Călăraşi

În ședința Comitetului Executiv de azi, 
4 iunie, a fost aprobat calendarul Cupei 
României, ediția 2018/2019. Faza 
națională va începe pe 1 august!

Câştigătoarele fazelor judeţene ale 
Cupei României şi ultimele clasate din 
Liga 3 sunt primele echipe care 
evoluează în noua ediţie a Cupei, în faza 
I. Apoi vor intra restul echipelor din Liga 
3, ulterior cele din Liga 2 şi, într-un final, 
şi cele din Liga 1.
Judeţul Călăraşi va fi reprezentat, în 
primul tur, de Mostiştea Ulmu, formaţie 
care a învins în finala judeţeană pe 
Dunărea Ciocăneşti cu 3-1.

10 Ante Grbavac

Municipiul Călăraşi va avea, într-un viitor proiect care va fi derulat în condiţiile respectării 
legislaţiei în vigoare, a normelor Uniunii apropiat, un teren de fotbal cu gazon sintetic. 
Europene respectiv FIFA, UEFA şi care va fi Primul pas a fost făcut joi, 28 iunie, după ce 
supravegheat de reprezentanţii desemnaţi în consilierii locali au adoptat, în cadrul unei 
acest scop de părţile semnatare ale prezentului şedinţe ordinare de plen, Proiectul de Hotărâre 
contract.privind asocierea Municipiului Călăraşi cu 
Părţile au căzut de acord cu faptul ca terenul, Federația Română de Fotbal, în vederea 
respectiv suprafaţa de joc puse la dispoziţie de construirii unui teren de fotbal cu gazon sintetic 
către municipiul Călăraşi sunt imperios necesare pentru antrenament. 
în vederea desfăşurării jocului de fotbal pe raza 

Concret, aleşii locali au aprobat contractul de municipiului prin antrenamente şi jocuri atât 
asociere între Municipiul Călăraşi şi Federaţia amicale cât şi oficiale. Durata contractului este 
Română de Fotbal, urmând ca primarul Dan de 10 ani începând cu data de la care părţile 
Drăgulin să semneze documentul mai sus asociate convin că se poate demara activitatea 
menţionat din partea Primăriei. de construire şi amenajare a terenului.
„Obiectul asocierii îl reprezintă promovarea Municipiul Călăraşi pune la dispoziţie terenul de 
sportului în general şi a jocului de fotbal în joc şi accesul direct şi neîngrădit la acesta. 
special, prin implementarea proiectului Terenul este identificat şi situat pe strada Aleea 
,,Construire teren de fotbal cu gazon sintetic Dumbrava Minunată, nr.4.” se arată în Expunerea 
pentru antrenament,, în municipiul Călăraşi, de Motive.

tot pe Consiliul Judeţean, Primăria Călăraşi şi Sezonul 2017 – 2018 a fost, fără 
SC Ecoaqua SA Călăraşi. Desigur, orice îndoială, unul dintre cei mai prolifici 
început e greu însă nu cred că-i o idee bună pentru futsalul călărăşean. 
ca acest nou club să rivalizeze în plan 
financiar cu asociaţiile şi cluburile care susţin Echipa de seniori Dunărea Călăraşi s-a 
echipele de fotbal (seniori şi juniori), calificat pentru a 5-a oară consecutiv (din tot 
respectiv de handbal masculin (seniori). atâtea sezoane petrecute în L1) în play – off-
Echipa are nevoie de susţinerea financiară a ul ligii I, clasându-se finalmente pe locul 5 în 
autorităţilor locale şi am credinţa că toţi cei România. După numele de referinţă care 
care au ajutat sportul călărăşean să devină domină de ani buni acest sport în ţara 
un nume de luat în seamă în România, noastră! 
indiferent că vorbim de fotbal, handbal, box Echipa de juniori Dunărea Călăraşi U19 a fost 
sau canotaj, vor găsi soluţiile şi pentru acest surpriza cea mai plăcută. Cu jucători 
club.autohtoni în lot, antrenorii Marian Şotârcă şi 

George Tomescu au calificat echipa în finala Futsalul călărăşean are un trecut pe care şi l-a 
Cupei României U19 de la Arad cedând în „creionat” exclusiv în sală, un prezent care-i 
faţa devenilor de la Autobergamo după face cinste şi ar trebui să aibă şi un viitor 
executarea loviturilor de departajare. De sigur, pe măsura eforturilor depuse până 
asemenea, echipa a pătruns în Final Eight-ul acum. 
competiţiei, alături de nume sonore din Să ne reamintim că prin intermediul acestui 
futsalul românesc la nivel juvenil. Doi dintre sport dinamic, disputat, antrenant şi 
jucătorii săi, Andrei Ghiuţă şi Gelu Niţu au imprevizibil, Călăraşiul a devenit un nume 
primit chiar convocări la echipa naţională de cunoscut în Europa, găzduind, în două 
tineret, fiind apreciaţi, de fiecare dată, rânduri, Grupe de calificare la diverse Turnee 
pentru evoluţiile lor! finale. 
Sunt performanţe notabile care confirmă nu 

Bunăoară, au jucat la recent la Călăraşi, doar munca depusă de Şoty&Co atât la 
stelele din naţionala Portugaliei, campioana seniori cât şi juniori ci şi faptul că investiţiile 
la „zi” a Europei, formaţie care-l are în realizate în acest sezon de principalii 
rândurile sale pe celebrul Ricardinho, finanţatori, Primăria şi Consiliul Local 
omologul lui Lionel Messi din fotbal! Şi nu municipal şi respectiv, Consiliul Judeţean 
numai!Călăraşi au fost pe deplin justificate.
Jucătorii sunt încă în vacanţă însă startul Cu sprijinul lor nemijlocit, Dunărea a devenit 
pregătirilor pentru ediţia de campionat 2018 un nume de referinţă în România!
– 2019 nu e prea departe. Vom vedea în ce Din nefericire, viitorul nu mai sună atât de 
măsură „zvonurile” sunt reale şi dacă ele se bine. Cel puţin aşa susţin informaţiile pe care 
confirmă care ar fi drumul de urmat. Futsalul le deţinem. Din raţiuni financiare, căci despre 
călărăşean TREBUIE SĂ EXISTE ŞI SĂ FIE asta este vorba, cele două echipe par să aibe 
SPRIJINIT ca şi până acum. de suferit înaintea startului pregătirilor 

pentru noul sezon. În general, sportul, ştiţi prea bine, este cel 
mai bun ambasador al unei comunităţi În plan organizatoric, secţia de futsal „s-a 
indiferent de dimensiunea ei. Iar futsalul, de retras” recent din AFC Dunărea 2005 Călăraşi, 
la înfiinţare şi până în prezent, chiar nu a constituindu-se Asociaţia Futsal Club 
dezamăgit!Dunărea Călăraşi care-i are printre asociaţi 

Vor continua în liga a 4-a, Partizan Crivăţ şi Viitorul 
Curcani care au câştigat duelurile din cadrul 
barajul de rămânere – promovare în L4.

S-a tras cortina peste ediţia 2017 – 2018 a campionatului 
judeţean de fotbal. Venus Independenţa a încheiat stagiunea 
pe primul loc şi a devenit pentru a 9-a oară campioană 
judeţeană. Pe podium au urcat Dunărea Ciocăneşti (locul 2) şi 
Mostiştea Ulmu (locul 3).
Au retrogradat în liga a 5-a Unirea Dragalina (locul 15) şi 
Progresul Fundulea (locul 16).
Au promovat direct în liga a 4-a, Viitorul Plătăreşti, 
câştigătoarea Seriei A a ligii a 5-a şi Victoria Dragoş Vodă, 
ocupanta locului 1 al Seriei B a ligii a 5-a.
În urma barajului de rămânere – promovare în liga a 4-a, 
Partizan Crivăţ şi Viitorul Curcani vor continua în campionatul 
judeţean.
Aflată pe 13, Partizan a trecut de Atletic Dorobanţu (locul 2 – 
Seria A) cu scorul general de 6-5 (1-4, la Dorobanţu, respectiv 
5-1, la Crivăţ).
Viitorul Curcani (locul 14) a avut o misiune mai uşoară cu 
Avântul Pietroiu, câştigând ambele jocuri (4-1, la Curcani, 
respectiv 1-2, la Pietroiu).
Noua deţinătoare a Cupei României este Mostiştea Ulmu care 
a învins în finală pe Dunărea Ciocăneşti cu 3-1. Mosti;tea se va 
alinia la startul edi'iei na'ionale pe 1 august.
Campioană judeţeană U19 este ACS Roseţi, pe locurile 2 şi 3 
situându-se Victoria Chirnogi şi respectiv Venus 
Independenţa.

Sezonul 2017 – 2018
Campioană judeţeană: Venus Independenţa
Câştigătoarea Cupei României – Faza judeţeană: Mostiştea 
Ulmu
Au retrogradat: Unirea Dragalina şi Progresul Fundulea
Au promovat: Viitorul Plătăreşti şi Victoria Dragoş Vodă
Au rămas în L4: Partizan Crivăţ şi Viitorul Curcani
Campioană judeţeană U19: ACS Roseţi

î Terenul a fost impecabil, 
lume multă...

În ceea priveşte terenul, 
suprafaţa de joacă, toată 
săptămâna ne-am ocupat. Ne-
am asigurat ca jocul să se 
desfăşoare în condiţii foarte 
bune.î Domnule Anghel, 5-1 pentru î Ce credeţi că va fi în retur?Venus Independenţa a făcut un 

Venus. Ce ne puteţi spune?pas important în direcţia ligii a î Îndrăznesc să spun că sunt E greu să spun. De acum ne 
3-a. În partida tur din cadrul asigurate premisele pentru liga cunoaştem fiecare. Însă ne Nesperat. Nici nu m-aşteptam la 
barajului de promovare în L3, a 3-a...mobilizăm şi încercăm să jucăm aşa ceva. S-a jucat…A fost un 
campioana judeţului nostru a fără să închidem jocul. Jucăm meci frumos. Ne-aşteptam poate Da, aşa e. Trebuie însă să 
învins sâmbătă acasă pe CS pentru victorie!la un gol, două diferenţă. Băieţii analizăm totul cu atenţie. Să 
Blejoi, campioana judeţului s-au mobilizat exemplar şi în vedem ce se întâmplă, cum va fi. î Aveţi vreun evidenţiat sau…?Prahova cu 5-1 (2-1). Borbely, repriza a doua mai cu seamă au Sunt unele lucruri pe care nu le În general, toată echipa merită M. Ştefan (2), A, Rusie şi C. jucat. S-au dăruit şi asta a dus la stăpânim încă. Avem terenul, evidenţiată. Însă m-au Stoica au marcat cele 5 goluri acest rezultat foarte bun pentru baza, un nucleu de jucători. Dacă impresionat Cană care a pentru Venus care merge la noi. mai adcem câţiva, o să ne batem impulsionat jocul de când a Blejoi sâmbăta viitoare cu şi noi. Avem şi adversari î V-a fost teamă? intrat, Borbely care şi-a făcut moralul ridicat. apropiaţi, gen Borcea, Modelu, datoria şi Mircea Ştefan xare a Foarte teamă, dacă pot să spun Preşedintele de onoare al lui CS Olteniţa, poate şi Abatorul, la executat cu mult sânge rece aşa. M-am gândit că Blejoi e o Venus, Constantin Anghel a fost Slobozia.penalty-ul. Vedeţi, sunt jucători localitate mare cu peste 8500 de impresionat de evoluţia elevilor 

Deocamdată ne concentrăm pe mari care ratează astfel de locuitori, aflată la mica distanţă lui Ilie Zeciu susţinând că în 
jocul de la Blejoi. Mai avem un lovituri la CM.de Ploieşti şi care are de unde să retur, echipa se va bate pentru o 
hop de trecut şi apoi vom vedea aducă jucători. Vă daţi seama că În general, toată echipa s-a nouă victorie care i-ar aduce 
ce avem de făcutşi Primăria are o potenţă mobilizat iar în partea a doua a desigur promovarea în cel de-al 

financiară mare. î Mulţumesc şi succes în retur!pus şi osu' la bătaie.3-lea eşalon al ţării.

Noul sezon al ligii a 3-a 
va debuta pe 25 august!

Noul sezon al Ligii 3 va începe în weekendul 25-
26 august. Calendarul competițional a fost 
validat în cadrul ședinței Comitetului Executiv al 
FRF din 4 iunie.

În sezonul 2018-2019, Liga 3 va fi formată din 5 
serii a câte 16 echipe. Vor promova în Liga 2 
echipele clasate pe primul loc în fiecare dintre 
cele 5 serii la finalul sezonului 2018-2019.
Din Liga 3 vor retrograda 21 de echipe: 
ocupantele locurilor 13-16 din fiecare serie și cea 
mai slabă echipă clasată pe locul 12 din toate 
cele 5 serii. Se vor avea în vedere doar rezultatele 
înregistrate cu echipele de pe locurile 1-11.
Turul Ligii 3 se va încheia pe 1-2 decembrie 2018, 
urmând ca sezonul să se reia pe 2-3 martie 2019. 
Ultima rundă, cea cu numărul 30, este 
programată pe 25-26 mai 2019. 

Sursa www.frf.ro
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Şase noutăţi în lotul Dunării 
pentru viitorul sezon

Ante Grbavac 
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Dunărea - CSA Steaua, în prima etapă a noului sezon al Ligii Zimbrilor

Încotro futsalul călărăşean? Ediția 2018/2019 a Cupei României, 
faza națională, debutează pe 1 august

Faza I: 1 august 2018
Faza a II-a: 15 august 2018
Faza a III-a: 29 august 2018
Faza a IV-a: 12 septembrie 2018
Faza 16-imilor de finală: 24 – 30 septembrie 2018
Faza optimilor de finală: 29 octombrie – 4 
noiembrie 2018
Faza sferturilor de finală: 25 februarie – 3 martie 
2019
Faza semifinalelor, manşa tur: 1 – 7 aprilie 2019
Faza semifinalelor, manşa retur: 22 – 28 aprilie 2019
Finala Cupei României: 2 iunie 2019

Programul Cupei României, ediția 2018/2019

n Călăraşi

Asociere Primărie – FRF în vederea construirii 
unui teren cu gazon sintetic pentru antrenament

Clasament

1. Venus Independenţa 30 28 2 0 136-29 86

2. Dunărea Ciocăneşti 30 25 2 3 106-36 77

3. Mostiştea Ulmu 30 22 4 4 126-27 70

4. Victoria Chirnogi 30 20 3 7 99-47 60

5. ACS Roseţi 30 17 4 9 84-66 55

6. Unirea Mănăstirea 30 16 2 12 85-57 50

7. Dunărea Grădiştea 30 10 6 14 63-72 36

8. Tricolorul Jegălia 30 11 3 16 58-68 36

9. Victoria Lehliu 30 11 2 17 91-82 35

10. Steaua Radovanu 30 9 4 17 45-80 31

11. Zarea Cuza Vodă 30 9 4 17 54-99 31

12. Spicul Vîlcelele 30 9 2 19 65-108 29

13. Partizan Crivăţ 30 8 3 19 54-123 27

14. Viitorul Curcani 30 8 2 20 47-99 26

15. Unirea Dragalina 30 8 2 20 43-110 26

16. Progresul Fundulea 30 6 3 21 43-96 23

n AJF Călăraşi

S-a tras cortina 
peste sezonul 2017-2018 

al ligii a 4-a

n AJF Călăraşi

Noul sezon al ligii a 4-a 
va debuta pe 18 august

n AJF Călăraşi

Venus Independenţa, pentru a 9-a oară campioană judeţeană!

n Top 3 Ediţia 2017 / 2018
1. Venus Independenţa 30 28 2 0 136-29 86

2. Dunărea Ciocăneşti 30 25 2 3 106-36 77

3. Mostiştea Ulmu 30 22 4 4 126-27 70

n Venus Independenţa
Portari: Laurenţiu Marin, Adrian Ciolan

Fundaşi: Ciprian Stoica, Ionuţ Beia, Gabriel Chiva, Marius Ene, Marius 
Gheorghe, Nicu Epaminonda, Antonie Rusie

Mijlocaşi: Vincene Toma, Constantin Alexa (cpt), Nicuşor Mirică, Marius 
Zaharia, Mihai Cană, Claudiu Militaru

Atacanţi: Csaba Borbely, Mircea Ştefan, Marius Minea, Felix Vernescu, 
Vlăduţ Minea

Antrenor principal: Ilie Zeciu

Antrenor secund: Ionuţ Beia

n Campioane judeţene

2017 – 2018 Venus Independenţa 30 28 2 0 136-29 86

2016 – 2017 Agricola Borcea            30 27 1 2 131-33 82

2015 – 2016 Venus Independenţa   30 24 5 1 140-26 77

2014 – 2015 CSM Olteniţa                 30 28 0 2 148-28 84

2013 – 2014 Înainte Modelu             30 27 3 0 130-15 84

2012 – 2013 Venus Independenţa   30 26 3 1 144-24 81

Venus, pas mare spre liga a 3-a!

n Venus Independenţa

C. Anghel, după victoria concludentă 
cu CS Blejoi: Nu m-aşteptam la aşa ceva!
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Arena Venus din Independenţa a 
găzduit sâmbăta trecută  partida tur 
dintre campioana judeţului Călăraşi, 
Venus şi câştigătoarea Ligii A 
Prahova, CS Blejoi, din cadrul 
barajului de promovare în liga a 3-a.

În faţa unei asistenţe record, Venus a făcut 
un meci de pomină câştigând clar cu 5-1. E 
drept, prahovenii au deschis scorul încă din 
minutul 18 prin Adrian Vintilă însă gazdele 
au egalat 13 minute mai târziu prin 
golgeterul său şi al campionatului judeţean 
recent încheiat, Csaba Borbely (min. 32).
1-1  a fost şi rezultatul înregistrat pe tabelă 
după primele 45 de minute, dominate într-
o măsură ceva mai evidentă de jucătorii de 
la Blejoi.
După pauză, oaspeţii s-au tăiat ca 

surmonta deficitul de 4 goluri. Vernescu, 18. Ionuţ Beia.maioneza, mai ales după golul de 2-1 
reuşit de Mircea Ştefan în minutul 55 din  Antrenor: Ilie Zeciu
lovitură de la 11 metri. După doar 4 CS Blejoi: 30. Adrian Gheorghe - 6. Claudiu Venus Independenţa -  minute, Antonio Rusie e pe fază şi Stoica, 3. Ionuţ Filip, 24. Valentin Iordache, 
majorează scorul la 3-1. Fostul atacant al 19. Cătălin Ruptureanu, 15. Teodor CS Blejoi 5-1 (1-1)Dunării, Mircea Ştefan, al doilea golgeter al Bojoagă, 7. Irinel Dumitru (cpt.), 8. Eugen 

Au marcat: Csaba Borbely (32'), Mircea lui Venus, şi-a făcut pe deplin datoria Rudaru (17. Marius Anghel 65'), 11. Vlăduţ 
Ştefan (55' - pen., 69'), Antonio Rusie (59'), punctând şi în minutul 69, pentru 4-1. Badea, 9. Cristian Mihăiţă, 13. Adrian 
Ciprian Stoica (90+2') / Adrian Vintilă (18')Ultima reuşită a campioanei Venus s-a Vintilă (16. Ştefan Ghinea 77').

concretizat în minutele de prelungiri, golul Venus: 1. Laurenţiu Marin – 14. Marius 
Rezerve: 1. Bogdan Rădulescu – 5. Ionuţ fiind marcat de Ciprian Stoica, mai exact, în Ene (13. Claudiu Militaru 80'), 3. Gabriel 
Enciu, 4. Ştefan Anton, 14. Alexandru minutul 90+2. Chiva (5. Marius Gheorghe 88'), 16. 
Stere, 10. Ionuţ Pîrvu.Epaminonda Nicu, 15. Antonio Rusie, 17. În urma acestui rezultat, Venus face un pas 
Antrenor: Răzvan VladMarius Minea (4. Ciprian Stoica 46'), 7. mare spre liga a 3-a. Episodul secund al 

Constantin Alexe (cpt.), 10. Toma Vincene, acesui duel e programat sâmbăta viitoare Au arbitrat: Eduard Ioniţă. Asistenţi: Florin 
11. Ciprian Ana (6. Mihai Cană 46'), 9. la Blejoi de la ora 17.30 de minute. Iacob şi Marian Carson (toţi din 
Csaba Bolrbely, 19. Mircea Ştefan.Prahovenii au de recuperat o diferenţă Constanţa). Observatori: Silviu Veronel 

consistentă însă e greu de crezut că pot Rezerve: 12. Adrian Ciolan – 8. Felix Ioan (Galaţi) şi Marian Iancu (Urziceni).

Biroul Executivul al AJF Călăraşi a stabilit calendarul 
competiţional al noului sezon fotbalistic judeţean, 
2018 – 2019. Campionatul ligii a 4-a va debuta pe 18 
august iar turul se va încheia pe 24 noiembrie. 
Înaintea desfăşurării rundei inaugurale a ligii a 4-a, AJF 
Călăraşi a programat şi două etape în cadrul Cupei 
României – faza judeţeană, 4, respectiv 11 august. „În 
şedinţa desfăşurată vineri, s-sa decis ca 20 iulie să fie 
termenuil limită de înscriere a echipelor atât în liga a 
4-a cât şi liga a 5-a şi juniori. Pe 28 iulie se va 
desfăşura şedinţa de lucru cu delegaţii. În cazul în 
care campioana Venus Independenţa va promova în 
liga a 3-a, atunci va avea loc şedinţa Adunării 
Generale.” a declarat pentru www.arenamedia.ro, 
secretarul AJF, Daniel Ştefan care a continuat „Pe 4 
august e programată prima etapă de Cupă la care vor 
participa echipele din liga a 5-a. Pe 11 septembrie va 
avea loc a doua etapă din Cupă, participând formaţii 
din liga a 5-a şi liga a 4-a. Pe 18 august sunt 
programate partidele din cadrul primei runde a 
noului sezon al campionatului judeţean de fotbal. 
Turul ligii a 4-a se va încheia pe 24 noiembrie. În ceea 
ce priveşte startul ligii a 5-a, vom lua o decizie în 
funcţie de numărul de echipe ce se vor înscrie”.

SPORT

n BARAJ L3

Venus Independenţa a trecut prima linia de sosire 
redevenind după doar un sezon „zeiţa” fotbalului 
judeţeană. Sâmbătă, în ultima etapă a campionatului, 
Zeciu&Co au câştigat fără probleme derby-ul polilor 
cu Progresul Fundulea, scor 5-1, obţinând al 9-lea titlu 
de campioană din istorie.

Campionii au primit din partea preşedintelui AJF Călăraşi, Dorinel 
Dincă medaliile precum şi trofeul care legitimează supremaţia lor 
peste fotbalul judeţean.

Venus a făcut un sezon aproape fără greşeală. A obţinut 28 de 
victorii şi două egaluri, în total 86 de puncte şi un golaveraj 
excelent, 136 – 29! Un bilanţ care confirmă faptul că a dominat cap 
– coadă campionatul, principalele sale urmăritoare, Dunărea 
Ciocăneşti şi Mostiştea Ulmu aflându-se la 9, respectiv 16 puncte 
distanţă.

Ba mai mult, Venus a încheiat sezonul cu o linie de clasament 
superioară chiar ultimelor 5 câştigătoare ale competiţiei.

Finanţată integral din fonduri private, Venus Independenţa are la 
bază, de ani de zile, seriozitatea dar şi pasiunea pentru fotbal şi 
pentru performanţa sportivă a lui Constantin Anghel, preşedintele 
SA Agrozootehnica SA Independenţa, fost primar al localităţii. De 
numele său şi al preşedintelui executiv, Ion Radu se leagă toate 
succesele echipei din toţi aceşti ani.

Felicitări Venus, felicitări campionilor!

AHC Dunărea Călăraşi a încheiat play – pivotul, Vuk Lazovic (Coreea de Sud) şi 
portarul, Valeriu Erhan (CSU Suceava).off-ul sezonului 2017 – 2018 al Ligii 

Zimbrilor pe locul 7, acelaşi pe care l-a 
AHC Dunărea Călăraşi / ocupat şi la finalul sezonului regulat. O 

performanţă „evidenţiată” de antrenorul Ediţia 2018 – 2019
Adrian Petrea dar să nu uităm faptul că Portari: George Şelaru (29.04.1987), Mihai 
altfel ar fi arătat topul final dacă în Coveianu (16.06.1994)
competiţie ar fi rămas HC Odorhei. Extremă dreapta: Alexandru Tărîţă 

(19.01.1990), Alexander Starchenko Dinescu (23.06.1986), Ante Grbavac  
Pentru noul sezon, Petrea care şi-a (Ucraina – 08.07.1995), Gabriel Bujor (Croaţia – 08.01.1994)
prelungit „şederea” la Călăraşi va miza pe (08.11.1990) Extremă stânga: Mihai Timofte 6 noi jucători. Este vorba de: gemenii, 

Inter dreapta: Shahoo Nosrati (Iran – (01.12.1979), Florin Dospinescu Gabriel Bujor (extremă dreapta) şi Mihai 
16.01.1989), Mihajlo Radojkovic (Serbia – (23.03.1986)Bujor (centru), ambii veniţi de la HC Vaslui, 
05.12.1994) Au venit: Gabriel Bujor (HC Vaslui), Mihai sârbul, Mihajlo Radojkovic (centru), de la 
Centru: Alexandru Popia (06.09.1996), Bujor (HC Vaslui), Dragoş Soare (HC Beşiktaş Moguz HT, muntenegreanul Zarko 
Mihai Bujor (08.11.1990), Zarko Pejovic Dobrogea Sud), Ante Grbavac (Vac), Pejovic (centru), de la RK Gorenje Velenje, 
(Muntenegru – 25.01.1986) Mihajlo Radojkovic (Beşiktaş Mogaz HT), Dragoş Soare (pivot), de la HC Dobrogea 

Zarko Pejovic (RK Gorenje Velenje)Pivot: Pavel Gurkovsky (Ucraina – Sud Constanţa şi croatul Ante Grbavac 
09.10.1985), Dragoş Soare (23.07.1989) Au plecat: Josip Peric (Goppingen), Irakli (inter stânga / foto) de la echipa Vaci KSE.

Chikovani (HC Dobrogea Sud Constanţa), Au plecat în schimb: centrul, Josip Peric Inter stânga: Andrei Grasu (10.06.1984), 
Vuk Lazovic (Coreea de Sud), Valeriu Erhan (Goppingen), interul stânga, Irakli Victor Vartic (Moldova – 01.11.1992), 
(CSU Suceava)Chikovani (HC Dobrogea Sud Constanţa), Viorel Fotache (15.05.1989), Laurenţiu 

Joi a avut loc tragerea la sorţi a partidelor din cadrul noului sezon Etapa II: Dunărea Călăraşi-Minaur Baia Mare
al Ligii Zimbrilor. Dunărea Călăraşi va debut ape teren propriu, în Etapa III: AHC Dobrogea Sud Constanţa-Dunărea Călăraşi
prima etapă, elevii lui Adrian Petrea urmând a-şi măsura forţele 

Etapa IV: Dunărea Călăraşi-SCM Politehnica Timişoaracu vicecampioana, CSA Steaua Bucureşti. Partidele din runda 
Etapa V: CSU Suceava-Dunărea Călăraşiinaugural sunt programate în zilele de 1 şi 2 septembrie.

Etapa VI: Dunărea Călăraşi-CSM Făgăraş
Etapa a I-a Etapa VII: HC Vaslui-Dunărea Călăraşi
Dunărea Călăraşi-CSA Steaua Bucureşti Etapa VIII: Dunărea Călăraşi-CSSM Bacău
Minaur Baia Mare-HC Buzău

Etapa IX: CSM Focşani-Dunărea Călăraşi
AHC Dobrogea Sud Constanţa-Dinamo Bucureşti

Etapa X: Dunărea Călăraşi-CSM BucureştiSCM Politehnica Timişoara-AHC Potaissa Turda
Etapa XI: Potaissa Turda-Dunărea CălăraşiCSU Suceava-CSM Bucureşti
Etapa XII: Dunărea Călăraşi-Dinamo BucureştiCSM Făgăraş-CSM Focşani

HC Vaslui-CSSM Bacău Etapa XIII: HC Buzău-AHC Dunărea Călăraşi

În ședința Comitetului Executiv de azi, 
4 iunie, a fost aprobat calendarul Cupei 
României, ediția 2018/2019. Faza 
națională va începe pe 1 august!

Câştigătoarele fazelor judeţene ale 
Cupei României şi ultimele clasate din 
Liga 3 sunt primele echipe care 
evoluează în noua ediţie a Cupei, în faza 
I. Apoi vor intra restul echipelor din Liga 
3, ulterior cele din Liga 2 şi, într-un final, 
şi cele din Liga 1.
Judeţul Călăraşi va fi reprezentat, în 
primul tur, de Mostiştea Ulmu, formaţie 
care a învins în finala judeţeană pe 
Dunărea Ciocăneşti cu 3-1.

10 Ante Grbavac

Municipiul Călăraşi va avea, într-un viitor proiect care va fi derulat în condiţiile respectării 
legislaţiei în vigoare, a normelor Uniunii apropiat, un teren de fotbal cu gazon sintetic. 
Europene respectiv FIFA, UEFA şi care va fi Primul pas a fost făcut joi, 28 iunie, după ce 
supravegheat de reprezentanţii desemnaţi în consilierii locali au adoptat, în cadrul unei 
acest scop de părţile semnatare ale prezentului şedinţe ordinare de plen, Proiectul de Hotărâre 
contract.privind asocierea Municipiului Călăraşi cu 
Părţile au căzut de acord cu faptul ca terenul, Federația Română de Fotbal, în vederea 
respectiv suprafaţa de joc puse la dispoziţie de construirii unui teren de fotbal cu gazon sintetic 
către municipiul Călăraşi sunt imperios necesare pentru antrenament. 
în vederea desfăşurării jocului de fotbal pe raza 

Concret, aleşii locali au aprobat contractul de municipiului prin antrenamente şi jocuri atât 
asociere între Municipiul Călăraşi şi Federaţia amicale cât şi oficiale. Durata contractului este 
Română de Fotbal, urmând ca primarul Dan de 10 ani începând cu data de la care părţile 
Drăgulin să semneze documentul mai sus asociate convin că se poate demara activitatea 
menţionat din partea Primăriei. de construire şi amenajare a terenului.
„Obiectul asocierii îl reprezintă promovarea Municipiul Călăraşi pune la dispoziţie terenul de 
sportului în general şi a jocului de fotbal în joc şi accesul direct şi neîngrădit la acesta. 
special, prin implementarea proiectului Terenul este identificat şi situat pe strada Aleea 
,,Construire teren de fotbal cu gazon sintetic Dumbrava Minunată, nr.4.” se arată în Expunerea 
pentru antrenament,, în municipiul Călăraşi, de Motive.

tot pe Consiliul Judeţean, Primăria Călăraşi şi Sezonul 2017 – 2018 a fost, fără 
SC Ecoaqua SA Călăraşi. Desigur, orice îndoială, unul dintre cei mai prolifici 
început e greu însă nu cred că-i o idee bună pentru futsalul călărăşean. 
ca acest nou club să rivalizeze în plan 
financiar cu asociaţiile şi cluburile care susţin Echipa de seniori Dunărea Călăraşi s-a 
echipele de fotbal (seniori şi juniori), calificat pentru a 5-a oară consecutiv (din tot 
respectiv de handbal masculin (seniori). atâtea sezoane petrecute în L1) în play – off-
Echipa are nevoie de susţinerea financiară a ul ligii I, clasându-se finalmente pe locul 5 în 
autorităţilor locale şi am credinţa că toţi cei România. După numele de referinţă care 
care au ajutat sportul călărăşean să devină domină de ani buni acest sport în ţara 
un nume de luat în seamă în România, noastră! 
indiferent că vorbim de fotbal, handbal, box Echipa de juniori Dunărea Călăraşi U19 a fost 
sau canotaj, vor găsi soluţiile şi pentru acest surpriza cea mai plăcută. Cu jucători 
club.autohtoni în lot, antrenorii Marian Şotârcă şi 

George Tomescu au calificat echipa în finala Futsalul călărăşean are un trecut pe care şi l-a 
Cupei României U19 de la Arad cedând în „creionat” exclusiv în sală, un prezent care-i 
faţa devenilor de la Autobergamo după face cinste şi ar trebui să aibă şi un viitor 
executarea loviturilor de departajare. De sigur, pe măsura eforturilor depuse până 
asemenea, echipa a pătruns în Final Eight-ul acum. 
competiţiei, alături de nume sonore din Să ne reamintim că prin intermediul acestui 
futsalul românesc la nivel juvenil. Doi dintre sport dinamic, disputat, antrenant şi 
jucătorii săi, Andrei Ghiuţă şi Gelu Niţu au imprevizibil, Călăraşiul a devenit un nume 
primit chiar convocări la echipa naţională de cunoscut în Europa, găzduind, în două 
tineret, fiind apreciaţi, de fiecare dată, rânduri, Grupe de calificare la diverse Turnee 
pentru evoluţiile lor! finale. 
Sunt performanţe notabile care confirmă nu 

Bunăoară, au jucat la recent la Călăraşi, doar munca depusă de Şoty&Co atât la 
stelele din naţionala Portugaliei, campioana seniori cât şi juniori ci şi faptul că investiţiile 
la „zi” a Europei, formaţie care-l are în realizate în acest sezon de principalii 
rândurile sale pe celebrul Ricardinho, finanţatori, Primăria şi Consiliul Local 
omologul lui Lionel Messi din fotbal! Şi nu municipal şi respectiv, Consiliul Judeţean 
numai!Călăraşi au fost pe deplin justificate.
Jucătorii sunt încă în vacanţă însă startul Cu sprijinul lor nemijlocit, Dunărea a devenit 
pregătirilor pentru ediţia de campionat 2018 un nume de referinţă în România!
– 2019 nu e prea departe. Vom vedea în ce Din nefericire, viitorul nu mai sună atât de 
măsură „zvonurile” sunt reale şi dacă ele se bine. Cel puţin aşa susţin informaţiile pe care 
confirmă care ar fi drumul de urmat. Futsalul le deţinem. Din raţiuni financiare, căci despre 
călărăşean TREBUIE SĂ EXISTE ŞI SĂ FIE asta este vorba, cele două echipe par să aibe 
SPRIJINIT ca şi până acum. de suferit înaintea startului pregătirilor 

pentru noul sezon. În general, sportul, ştiţi prea bine, este cel 
mai bun ambasador al unei comunităţi În plan organizatoric, secţia de futsal „s-a 
indiferent de dimensiunea ei. Iar futsalul, de retras” recent din AFC Dunărea 2005 Călăraşi, 
la înfiinţare şi până în prezent, chiar nu a constituindu-se Asociaţia Futsal Club 
dezamăgit!Dunărea Călăraşi care-i are printre asociaţi 

Vor continua în liga a 4-a, Partizan Crivăţ şi Viitorul 
Curcani care au câştigat duelurile din cadrul 
barajul de rămânere – promovare în L4.

S-a tras cortina peste ediţia 2017 – 2018 a campionatului 
judeţean de fotbal. Venus Independenţa a încheiat stagiunea 
pe primul loc şi a devenit pentru a 9-a oară campioană 
judeţeană. Pe podium au urcat Dunărea Ciocăneşti (locul 2) şi 
Mostiştea Ulmu (locul 3).
Au retrogradat în liga a 5-a Unirea Dragalina (locul 15) şi 
Progresul Fundulea (locul 16).
Au promovat direct în liga a 4-a, Viitorul Plătăreşti, 
câştigătoarea Seriei A a ligii a 5-a şi Victoria Dragoş Vodă, 
ocupanta locului 1 al Seriei B a ligii a 5-a.
În urma barajului de rămânere – promovare în liga a 4-a, 
Partizan Crivăţ şi Viitorul Curcani vor continua în campionatul 
judeţean.
Aflată pe 13, Partizan a trecut de Atletic Dorobanţu (locul 2 – 
Seria A) cu scorul general de 6-5 (1-4, la Dorobanţu, respectiv 
5-1, la Crivăţ).
Viitorul Curcani (locul 14) a avut o misiune mai uşoară cu 
Avântul Pietroiu, câştigând ambele jocuri (4-1, la Curcani, 
respectiv 1-2, la Pietroiu).
Noua deţinătoare a Cupei României este Mostiştea Ulmu care 
a învins în finală pe Dunărea Ciocăneşti cu 3-1. Mosti;tea se va 
alinia la startul edi'iei na'ionale pe 1 august.
Campioană judeţeană U19 este ACS Roseţi, pe locurile 2 şi 3 
situându-se Victoria Chirnogi şi respectiv Venus 
Independenţa.

Sezonul 2017 – 2018
Campioană judeţeană: Venus Independenţa
Câştigătoarea Cupei României – Faza judeţeană: Mostiştea 
Ulmu
Au retrogradat: Unirea Dragalina şi Progresul Fundulea
Au promovat: Viitorul Plătăreşti şi Victoria Dragoş Vodă
Au rămas în L4: Partizan Crivăţ şi Viitorul Curcani
Campioană judeţeană U19: ACS Roseţi

î Terenul a fost impecabil, 
lume multă...

În ceea priveşte terenul, 
suprafaţa de joacă, toată 
săptămâna ne-am ocupat. Ne-
am asigurat ca jocul să se 
desfăşoare în condiţii foarte 
bune.î Domnule Anghel, 5-1 pentru î Ce credeţi că va fi în retur?Venus Independenţa a făcut un 

Venus. Ce ne puteţi spune?pas important în direcţia ligii a î Îndrăznesc să spun că sunt E greu să spun. De acum ne 
3-a. În partida tur din cadrul asigurate premisele pentru liga cunoaştem fiecare. Însă ne Nesperat. Nici nu m-aşteptam la 
barajului de promovare în L3, a 3-a...mobilizăm şi încercăm să jucăm aşa ceva. S-a jucat…A fost un 
campioana judeţului nostru a fără să închidem jocul. Jucăm meci frumos. Ne-aşteptam poate Da, aşa e. Trebuie însă să 
învins sâmbătă acasă pe CS pentru victorie!la un gol, două diferenţă. Băieţii analizăm totul cu atenţie. Să 
Blejoi, campioana judeţului s-au mobilizat exemplar şi în vedem ce se întâmplă, cum va fi. î Aveţi vreun evidenţiat sau…?Prahova cu 5-1 (2-1). Borbely, repriza a doua mai cu seamă au Sunt unele lucruri pe care nu le În general, toată echipa merită M. Ştefan (2), A, Rusie şi C. jucat. S-au dăruit şi asta a dus la stăpânim încă. Avem terenul, evidenţiată. Însă m-au Stoica au marcat cele 5 goluri acest rezultat foarte bun pentru baza, un nucleu de jucători. Dacă impresionat Cană care a pentru Venus care merge la noi. mai adcem câţiva, o să ne batem impulsionat jocul de când a Blejoi sâmbăta viitoare cu şi noi. Avem şi adversari î V-a fost teamă? intrat, Borbely care şi-a făcut moralul ridicat. apropiaţi, gen Borcea, Modelu, datoria şi Mircea Ştefan xare a Foarte teamă, dacă pot să spun Preşedintele de onoare al lui CS Olteniţa, poate şi Abatorul, la executat cu mult sânge rece aşa. M-am gândit că Blejoi e o Venus, Constantin Anghel a fost Slobozia.penalty-ul. Vedeţi, sunt jucători localitate mare cu peste 8500 de impresionat de evoluţia elevilor 

Deocamdată ne concentrăm pe mari care ratează astfel de locuitori, aflată la mica distanţă lui Ilie Zeciu susţinând că în 
jocul de la Blejoi. Mai avem un lovituri la CM.de Ploieşti şi care are de unde să retur, echipa se va bate pentru o 
hop de trecut şi apoi vom vedea aducă jucători. Vă daţi seama că În general, toată echipa s-a nouă victorie care i-ar aduce 
ce avem de făcutşi Primăria are o potenţă mobilizat iar în partea a doua a desigur promovarea în cel de-al 

financiară mare. î Mulţumesc şi succes în retur!pus şi osu' la bătaie.3-lea eşalon al ţării.

Noul sezon al ligii a 3-a 
va debuta pe 25 august!

Noul sezon al Ligii 3 va începe în weekendul 25-
26 august. Calendarul competițional a fost 
validat în cadrul ședinței Comitetului Executiv al 
FRF din 4 iunie.

În sezonul 2018-2019, Liga 3 va fi formată din 5 
serii a câte 16 echipe. Vor promova în Liga 2 
echipele clasate pe primul loc în fiecare dintre 
cele 5 serii la finalul sezonului 2018-2019.
Din Liga 3 vor retrograda 21 de echipe: 
ocupantele locurilor 13-16 din fiecare serie și cea 
mai slabă echipă clasată pe locul 12 din toate 
cele 5 serii. Se vor avea în vedere doar rezultatele 
înregistrate cu echipele de pe locurile 1-11.
Turul Ligii 3 se va încheia pe 1-2 decembrie 2018, 
urmând ca sezonul să se reia pe 2-3 martie 2019. 
Ultima rundă, cea cu numărul 30, este 
programată pe 25-26 mai 2019. 

Sursa www.frf.ro

n Handbal

Şase noutăţi în lotul Dunării 
pentru viitorul sezon

Ante Grbavac 

n Handbal

Dunărea - CSA Steaua, în prima etapă a noului sezon al Ligii Zimbrilor

Încotro futsalul călărăşean? Ediția 2018/2019 a Cupei României, 
faza națională, debutează pe 1 august

Faza I: 1 august 2018
Faza a II-a: 15 august 2018
Faza a III-a: 29 august 2018
Faza a IV-a: 12 septembrie 2018
Faza 16-imilor de finală: 24 – 30 septembrie 2018
Faza optimilor de finală: 29 octombrie – 4 
noiembrie 2018
Faza sferturilor de finală: 25 februarie – 3 martie 
2019
Faza semifinalelor, manşa tur: 1 – 7 aprilie 2019
Faza semifinalelor, manşa retur: 22 – 28 aprilie 2019
Finala Cupei României: 2 iunie 2019

Programul Cupei României, ediția 2018/2019

n Călăraşi

Asociere Primărie – FRF în vederea construirii 
unui teren cu gazon sintetic pentru antrenament

Clasament

1. Venus Independenţa 30 28 2 0 136-29 86

2. Dunărea Ciocăneşti 30 25 2 3 106-36 77

3. Mostiştea Ulmu 30 22 4 4 126-27 70

4. Victoria Chirnogi 30 20 3 7 99-47 60

5. ACS Roseţi 30 17 4 9 84-66 55

6. Unirea Mănăstirea 30 16 2 12 85-57 50

7. Dunărea Grădiştea 30 10 6 14 63-72 36

8. Tricolorul Jegălia 30 11 3 16 58-68 36

9. Victoria Lehliu 30 11 2 17 91-82 35

10. Steaua Radovanu 30 9 4 17 45-80 31

11. Zarea Cuza Vodă 30 9 4 17 54-99 31

12. Spicul Vîlcelele 30 9 2 19 65-108 29

13. Partizan Crivăţ 30 8 3 19 54-123 27

14. Viitorul Curcani 30 8 2 20 47-99 26

15. Unirea Dragalina 30 8 2 20 43-110 26

16. Progresul Fundulea 30 6 3 21 43-96 23

n AJF Călăraşi

S-a tras cortina 
peste sezonul 2017-2018 

al ligii a 4-a

n AJF Călăraşi

Noul sezon al ligii a 4-a 
va debuta pe 18 august

n AJF Călăraşi

Venus Independenţa, pentru a 9-a oară campioană judeţeană!

n Top 3 Ediţia 2017 / 2018
1. Venus Independenţa 30 28 2 0 136-29 86

2. Dunărea Ciocăneşti 30 25 2 3 106-36 77

3. Mostiştea Ulmu 30 22 4 4 126-27 70

n Venus Independenţa
Portari: Laurenţiu Marin, Adrian Ciolan

Fundaşi: Ciprian Stoica, Ionuţ Beia, Gabriel Chiva, Marius Ene, Marius 
Gheorghe, Nicu Epaminonda, Antonie Rusie

Mijlocaşi: Vincene Toma, Constantin Alexa (cpt), Nicuşor Mirică, Marius 
Zaharia, Mihai Cană, Claudiu Militaru

Atacanţi: Csaba Borbely, Mircea Ştefan, Marius Minea, Felix Vernescu, 
Vlăduţ Minea

Antrenor principal: Ilie Zeciu

Antrenor secund: Ionuţ Beia

n Campioane judeţene

2017 – 2018 Venus Independenţa 30 28 2 0 136-29 86

2016 – 2017 Agricola Borcea            30 27 1 2 131-33 82

2015 – 2016 Venus Independenţa   30 24 5 1 140-26 77

2014 – 2015 CSM Olteniţa                 30 28 0 2 148-28 84

2013 – 2014 Înainte Modelu             30 27 3 0 130-15 84

2012 – 2013 Venus Independenţa   30 26 3 1 144-24 81

Venus, pas mare spre liga a 3-a!

n Venus Independenţa

C. Anghel, după victoria concludentă 
cu CS Blejoi: Nu m-aşteptam la aşa ceva!
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