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Dunărea Călăraşi şi Dan Alexa se pe 25 noiembrie 2016, contând titular şi integralis. Alin 
pregătesc pentru debutul în liga I pentru runda a 17-a. Dobrosavlevici (în prezent jucător al 
urmând a evolua duminică, 22 iulie, Dunării) a fost rezervă.Duminică, 22 iulie, Dan Alexa revine 
la Ovidiu, împotriva campioanei din la Ovidiu după aproape 2 ani, de Et. 17 / 25 noiembrie 2016
2017, FC Viitorul Constanţa. Pentru data asta pe banca Dunării, ASA Tg. Mureş – FC Viitorul 0-2
Dan Alexa va fi cea de-a 4 formaţie pe care a promovat-o în Au marcat: Răzvan Marin (24), 
confruntare cu echipa patronată şi liga I de pe primul loc! Vor produce Kevin Boli (45)
antrenată de Gică Hagi. Până acum, „galben – albaştrii” surpriza? Gaston Mendy a fost integralist el toate s-au încheiat cu victoria 

încasând un cartonaş galben în Confruntări Dan Alexa Viitorului.
minutul 23. Tot integralist a fost şi vs. FC ViitorulPrimul duel a avut loc pe 21 august Alin Dobrosavlevici şi el primind un 

l Sezonul 2015-20162015, la Ovidiu, în cadrul etapei a 8- galben în minutul 45+2.
a a sezonului 2015 – 2016, Dan Et. 8 / 21 august 2015
Alexa fiind antrenorul bănăţenilor FC Viitorul – ACS Poli Timişoara 4-0 FC Viitorul a promovat în liga I la de la ACS Poli Timişoara. Gazdele au Au marcat: Adnan Aganovic (6), finele sezonului 2011 – 2012.câştigat cu 4-0, rezultat care a Ianis Hagi (22), Florin Tănase (45), 
determinat şi retragerea lui Alexa Bănel Nicoliţă (69)

Locuri ocupate în L1de pe banca tehnică a violeţilor.
l Sezonul 2016 – 2017

Următoarele două dispute s-au 2012 – 2013: Loc 13
Et. 4 / 14 august 2016derulat în sezonul 2016-2017, Dan 2013 – 2014: Loc 12
FC Viitorul – ASA Tg. Mureş 3-1Alexa aflându-se pe banca formaţiei 2014 – 2015: Loc 11
Au marcat: Aurelian Chiţu (43), ASA Tg. Mureş. Ardelenii au pierdut 

2015 – 2016: Loc 4Florinel Coman (64), Florin Purece la Ovidiu cu 3-1, partida 
2016 – 2017: Loc 1 (campioană)(75) / Alexandru Ioniţă (81)desfăşurându-se pe 14 august 2016, 
2017 – 2018: Loc 5 (participantă în în cadrul etapei a 4-a. ASA a cedat Pentru ASA a jucat Gaston Mendy 
Europa League)şi în retur cu 2-0, duelul, programat (în prezent la Dunărea), el fiind 

În prima etapă a noului sezon al ligii I  Betano, 
Dunărea Călăraşi va juca în deplasare cu FC 
Viitorul, partida de la Ovidiu fiind programată 
duminică, 22 iulie, de la ora 18.15.
Etapa debutează vineri, 20 iulie la Cluj, acolo 
unde se vor duela, campioana, CFR şi FC 
Botoşani (ora 21.00).
Ultimele jocuri sunt programate luni, 23 iulie.
n Vineri, 20 iulie
21.00 CFR Cluj - AFC Botoșani
n Sâmbătă, 21 iulie
18.15 AFC Hermannstadt - Sepsi OSK Sf. 
Gheorghe
21.00 Astra Giurgiu - FCSB
n Duminică, 22 iulie
18.15 FC Viitorul - Dunărea Călărași
21.00 Dinamo - FC Voluntari
n Luni, 23 iulie
18.15 Gaz Metan Mediaș - Concordia Chiajna
21.00 CS U Craiova - CSM Politehnica Iași 
Partidele vor fi transmise în direct de LOOK TV / 
PLUS, DIGI SPORT și TELEKOM SPORT.

n Dunărea Călăraşi

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că în data 04.08.2018, ora 
10:00, în cadrul sălii de şedinţe a Consiliului Judeţean Călăraşi, se va 
desfăşura Adunarea Generală a Membrilor Afiliaţi ai Asociaţiei 
Judeţene de Fotbal Călăraşi cu următoarea ordine de zi:

l alegerea vicepreşedintelui AJF Călăraşi - Termenul limită de 
depunere a dosarelor de candidature este 20.07.2018

l şedinţa de lucru pe ligi

l diverse

Membrii afiliaţi ai Asociaţiei Judeţene de Fotbal Călăraşi au termen 15 
zile pentru a aduce completări, în scris, la Ordinea de zi.

Pentru mai multe detalii, contactaţi Secretariatul AJF Călăraşi, nr. 
contact - 0242316021 / 0737029144 – secretar, Daniel Ştefan, email: 
ajf_calarasi@yahoo.com.

Alegerea şi mandatul vicepreşedintelui AJF Călăraşi 

Art. 45.3 din Statutul AJF Călăraşi prevede ca:

"Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de vicepreşedinte al 
AJF Călăraşi trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să depună cerere în scris privind candidatura sa;

b) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;

c) să aibă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

d) să demonstreze că nu au nu au suferit condamnări penale definitive 
privative de libertate, indiferent de modalitatea de executare a 
pedepsei. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face prin depunerea 
unui certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 7 zile înainte de 
data depunerii dosarului de candidatură;

e) să facă dovada propunerii scrise din partea a cel puţin 2 membri 
afiliaţi;

f) să depună în scris programul strategic privind organizarea şi 
dezvoltarea activităţii fotbalistice pe care îl preconizează respectivul 
candidat pentru perioada viitorului mandat de 4 ani;

g) nu au fost declarate persoana nongrata de către Adunarea Generală 
a AJF Călăraşi/FRF/AMFB.

Condiţiile prevăzute la lit. b şi d de mai sus trebuie să fie îndeplinite pe 
toată durata exercitării mandatului."

ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL CALARASI
STR. DOBROGEI NR. 2, CALARASI (stadion NAVROM) 
TEL./FAX: 0242/316.021 / CIF: 3966362
EMAIL: ajf_calarasi@yahoo.com
IBAN: RO22CECECL0137RON0054555
IBAN: RO42BTRLRONCRT0407563801multe puncte acasă. Nu sunt absurd să zic ACSM Olteniţa a avut ceva emoţii 

câştigăm absolut totul acasă. Nu se poate! însă până la urmă a scăpat de ele 
Vom cădea probabil în Serie cu Rapid. E greu 

clasându-se pe locul 10 în topul să te baţi cu Rapid care are în componenţă 6 
Seriei a 2-a. În cele 26 de partide fotbalişti care au jucat în Divizia A dintre care 
disputate, olteniţenii au obţinut 4 4 internaţionali, români. E greu! Dar din 14 

etape, să câştigi 10 eu cred că e posibil. victorii, 9 egaluri şi 13 eşecuri, 
O să mai aduceţi jucători?golaverajul fiind negativ, 37-58. 
Sigur că da! Acum, în momentul ăsta avem în Zestre de puncte strânse: 21!
probe 14 jucători. 

Primarul Olteniţei, Petre Ţone, un foarte bun Îmi imaginez că pentru anul următor 
cunoscător al fotbalului, pe care l-a şi obiectivul este clasarea pe o treaptă 
practicat odinioară, vorbeşte în continuare superioară… 
despre planurile ACSM-ului pentru viitor, Obiectivul e clasare pe unul din locurile  6-8. 
subliniind că obiectivul pentru sezonul 2018 Noi avem un Regulament de Ordine 
– 2018 este clasarea pe unul din locurile 6-8. Interioară, locurile 1-6 beneficiază chiar de 
Domnule primar Ţone, ştiu că preţuiţi foarte prime de joc. Mai depinde şi de ei că ştiţi 
mult fotbalul şi că sunteţi un supporter al vorba românească: „Dumnezeu îţi dă dar nu 
fotbalului olteniţean şi implicit al echipei îţi bagă în sac!”
ACSM. Aş vrea să vă întreb pentru început Investiţii la stadion preconizaţi să faceţi?
care sunt noutăţile în ceea ce priveşte Anul acesta exclus pentru că nu sunt bani iar 
echipa de suflet a olteniţenilor? fondurile alocate pentru clubul sportiv sunt 
Echipa de fotbal face parte dintr-un club la limită. Au crescut foarte mult cheltuielile 
sportiv, ACSM Olteniţa. Este adevărat că are, de organizare, arbitrajele, şi atunci trebuie să 
în principal, echipa de fotbal. Dar nu e numai te limitezi, să-ţi programezi, să-ţi gestionezi 
echipa de fotbal. M-aţi întrebat mereu numai banii puţini pe care îi ai să nu ai probleme pe 
de echipa de seniori însă aş vrea să vă spun final de campionat sau pe final de an. 
acum de echipa de pitici, 12-13 ani care va Mulţumesc şi succes!
pleca în cantonament la Călimăneşti. E 
adevărat că şi părinţii depun un efort destul 
de mare dar şi noi îi ajutăm. 
La echipa mare, i-am dat mână liberă 
antrenorului Gabriel Radu, fost la Atletico de 
Madrid din Bucureşti. A făcut o primenire a 
lotului substanţială, chiar astăzi (n.r. miercuri, 
11 iulie, au un joc amical la Clinceni. 
Încercăm să facem o echipă care să îi bucure 
în primul rând pe oamenii care vin la stadion. 
Noi am scăpat de retrogradare dar avut avut 
emoţii până cu 2-3 etape înainte de  sfârşit 
câştigând foarte puţine meciuri acasă. Eu, de 
la Gabriel Radu, am avut o dorinţă pe care i-
am transmis-o expres: vreau să câştigăm 

Noul sezon al ligii I la futsal va debuta pe 1 septembrie. Aşa au decis luni membrii 

Comisiei federale de futsal, reuniţi în şedinţă de lucru la Casa Fotbalului.

Supercupa României va avea loc pe 22 august.

Giurgiu, fieful campioanei din 2016 pentru 
duelul cu Astra.
Iată aşadar 5 confruntări consecutive, 
extrem de dificile pentru DA&Co care au, 
totuşi, la îndemână câteva “argumente” 
pentru a întoarce “calculele” hârtiei în 
favoarea lor.
În tur, care se va încheia pe 28 octombrie, 
bătăliile cu “granzii” FCSB şi Dinamo vor 
avea loc în Capitală, fiind programate în 
cadrul etapelor a 9-a, respectiv a 12-a.
În altă ordine de idei, Dunărea va disputa în 
prima parte a sezonului regulat 6 jocuri la 
Călăraşi şi 7, în deplasare.
Turul sezonului regulat se va desfăşura în 
perioada 20 iulie – 28 octombrie 2018. 
Returul e programat în intervalele 3 
noiembrie – 21 decembrie 2018, respectiv 2 
februarie – 3 martie 2019.

sezon!Joia trecută, la sediul Ligii 
În etapa a 2-a, vine la Călăraşi chiar Profesioniste de Fotbal a avut loc 
campioana “la zi”, CFR Cluj, o echipă cu un tragerea la sorţi a partidelor din 
buget impresionant precum şi cu un CV care 

cadrul noului sezon al ligii I Betano, ne scuteşte de comentarii!
la startul căruia se va alinia, în Etapa a 3-a “ne va duce” la Tg. Mureş pentru 
premieră, şi echipa noastră, confruntarea cu Hermannstadt, echipă pe 

care o cunoaştem foarte bine şi care în Dunărea Călăraşi.
ultimele două confruntări directe din L2 a 

Ce a ieşit, înseamnă un infern pentru obţinut o victorie (acasă) şi o remiză (la 
gruparea antrenată de Dan Alexa! În primele Călăraşi). Echipa regătită de Alexandru Pelici 
5 etape, DA&Co se vor duela cu a avut un parcurs aproape excelent în Cupă 
campioanele României din 2016 încoace calificându-se în ultimul act unde a cedat în 
precum şi cu protagonistele ultimei finale a faţa oltenilor de la CSU Craiova, chiar 
Cupei României. următoarea adversară a Dunării, din cadrul 

etapei a 4-a. Partida cu “juveţii” lui Mangia Primul joc e programat la Ovidiu în “regatul” 
va avea loc la Călăraşi.lui Hagi. Duminică, 22 iulie de la ora 18.15 

minute, Dunărea se va duela cu FC Viitorul, În fine, pentru ca tacâmul să fie complet, în 
campioanei României din urmă cu exact un etapa a 5-a Dunărea se va deplasa la 

Miercuri, aproape de prânz, a avut ajuns aici dacă şi vremea ar fi fost 
loc o inspecţie în vederea favorabilă. Am pierdut 3-4 zile din 

cauza ploilor abundente care ne-au omologării arenei Ion Comşa pe 
îngreunat activităţile. Aş dori să care Dunărea va disputa meciurile 
mulţumesc autorităţilor locale, de acasă în primul său sezon de   
conducerilor Consiliului Judeţean şi 

liga I.
Primăriei Călăraşi precum şi 

Comisia formată din reprezentanţii Consiliul Local municipal pentru 
LPF, FRF, televiziuni, ISU şi eforturile consistente depuse într-
Jandarmeriei a decis acordarea unui o perioadă scurtă de timp pentru 
nou termen de omologare pentru nespus că membrii Comisiei au ca acest obiectiv să prindă contur. 
data de 19 iulie, timp în care vor fi apreciat eforturile făcute Fără implicarea lor, Dunărea n-ar fi 
remediate deficienţele constatate acordându-ne un nou termen jucat la Călăraşi. Mulţumirile 
astăzi. „A fost aşa cum mă pentru remedierea deficienţelor. noastre se îndreaptă şi spre cei 
aşteptam. Efectiv un audit, pe Mai sunt, de fapt, mici retuşuri de care au muncit pe rupte zilele 
ouncte clare, precise. În principiu, făcut. Nu am nicio emoţie. Pe 19 acestea la stadion” a declarat 
ar mai fi nevoie de 3-4 zile ca să iulie, mai mult ca sigur vom obţine preşedintele executiv al Dunării, 
finalizăm toate lucrările. Mă bucur omologarea. Nu cred că s-ar fi Florin Brişan.

Dunărea Călăraşi a ajuns la un 
acord cu Ionuţ Balaur, fostul 
fundaş central al echipei de Liga I, 
FC Voluntari semnând un contract 
valabil 2 ani. În vârstă de 29 de 
iunie pe care i-a împlinit pe 6 
iunie, Balaur a câştigat în 2017 
atât Cupa României cât şi 
Supercupa cu echipa ilfoveană.
Născut la Vaslui, Balaur (188 cm / 
83 kg) a mai evoluat la CSM 
Focşani (2007-2008), FC Vaslui 
(2008 – 2010), CS Otopeni (2010), 

www.transfermarkt.ro, el este FC Vaslui (2014), ASA Tg. Mureş 
evaluat la 400 de mii de euro.(2014 – 2016) şi desigur FCD 
Ionuţ Balaur este al 13-lea jucător Voluntari (2016 – 2018). Are 89 de 
transferat de echipa noastră în jocuri disputate în liga I, marcând 
această vară.6 goluri. Potrivit site-ului 

n Liga I Betano

Et. 1: FC Viitorul - 
Dunărea Călăraşi, 
duminică, 22 iulie, 

ora 18.15

Start infernal pentru DA&Co!

l Acasă
Et. 2 Dunărea – CFR Cluj
Et. 4 Dunărea – CSU Craiova
Et. 6 Dunărea – Poli Iaşi
Et. 8 Dunărea – FC Botoşani
Et. 11 Dunărea – FC Voluntari
Et. 13 Dunărea – Gaz Metan Mediaş
l Deplasare
Et. 1 FC Viitorul – Dunărea
Et. 3 Hermannstadt – Dunărea
Et. 5 Astra Giurgiu – Dunărea
Et. 7 Sepsi OSK – Dunărea
Et. 9 FCSB – Dunărea
Et. 10 Concordia – Dunărea
Et. 12 Dinamo Bucureşti - Dunărea

Dunărea Călăraşi

Astrele au decis ca FC Viitorul, locul 4 Partida FC Viitorul – Dunărea Călăraşi 
în topul ediţiei precedente, să fie se va desfăşura duminică, 22 iulie, de 
primul adversar al Dunării în primul la ora 18.15, la Ovidiu.
său sezon de liga I. Constănţenii, În altă ordine de idei, constănţenii se 
campioni în 2017, se află pentru a 5-a pregătesc şi de startul în Europa 
oară consecutiv la startul ligii I după ce League. În primul tur preliminar, FC 
au promovat în vara anului 2014. Viitorul se va înfrunta cu echipa 
De fiecare dată, echipa antrenată de luxemburgheză, Racing Football Club 
Gică Hagi n-a cunoscut înfrângerea la Union Luxemburg, câştigătoarea Cupei 
început de sezon. naţionale. Primul joc e programat în 

deplasare pe 12 iulie, iar cel de-al În ediţia 2014-2015, FC Viitorul a 
doilea pe 19 iulie, la Ovidiu,cu 3 zile remizat în prima etapă la Iaşi, 0-0 cu 
înainte de duelul din campionat cu CSMS. Anul următor, „puştii” lui Hagi 
Dunărea, tot de acasă.au remizat, însă acasă, dar cu CFR Cluj, 

scor 2-2. FC Viitorul / Rezultate prima etapă
În sezonul 2016 – 2017, la finele 28.07.2014 CSMS Iaşi – FC Viitorul 0-0 
căruia, Viitorul a devenit şi campioană (ed. 2014 – 2015)
a debutat cu o victorie în deplasare, 0-

11.07.2015 FC Viitorul – CFR Cluj 2-2 1 cu FC Voluntari.
(ed. 2015 – 2016)

În fine, în ediţia precedentă de 
22.07.2016 FC Voluntari – FC Viitorul campionat, Viitorul care a ocupat 
(ed. 2016-2017)finalmente locul 4, a învins clar în 

runda inaugurală, acasă, pe Gaz Metan 17.07.2017 FC Viitorul – Gaz Metan 3-0 
Mediaş cu 3-0. (ed. 2017-2018)

Dan Alexa, fără victorie în faţa Viitorului! FC Viitorul, neînvinsă 
în start de sezon!

n Dunărea Călăraşi

Florin Brişan: Pe 19 iulie, mai mult ca 
sigur, vom avea omologarea finală!

n Liga I Betano

Dunărea l-a transferat 
pe Ionuţ Balaur!

Programul complet al turului Ligii I Betano, ediţia 2018-2019
Etapa a 1-a / 20-23 iulie 2018    Etapa a 4-a / 11-12 august             Etapa a 7-a / 1-2 septembrie              Etapa a 10-a / 29-30 septembrie         E  t  apa a 13-a / 27-28 octombrie               
Astra Giurgiu - FCSB FC Botoşani - Astra Astra - FC Voluntari Viitorul - Astra Astra - CS U Craiova
CS U Craiova - CSM Poli Iaşi Dunărea Călăraşi - CS U Craiova CS U Craiova - Dinamo Gaz Metan - CSM Poli Iaşi CSM Poli Iaşi - Hermannstadt
Hermannstadt – Sepsi OSK Concordia - AFC Hermannstadt CSM Poli Iaşi - Concordia Dinamo - Sepsi Sepsi - CFR Cluj
CFR Cluj - FC Botoşani FC Voluntari - CFR Cluj Hermannstadt - Gaz Metan FC Voluntari - FC Botoşani

FC Botoşani - ViitorlFC Viitorul - Dunărea Călăraşi Dinamo - FC Viitorul Sepsi - Dunărea Călăraşi CFR Cluj - CS U Craiova
Dunărea Călăraşi - Gaz MetanGaz Metan - Concordia Chiajna Sepsi - CSM Poli Iaşi CFR Cluj - Viitorul Concordia - Dunărea Călăraşi
Concordia - DinamoDinamo - FC Voluntari Gaz Metan - FCSB FCSB - FC Botoşani AFC Hermannstadt - FCSB

        FCSB - FC Voluntari                                                  
Etapa a 2-a  / 28-29 iulie       Etapa a 5-a / 18-19 august             Etapa a 8-a / 15-16 septembrie            E  t a pa a 11-a / 6-7 octombrie                 
CSM Poli Iaşi - Astra Astra - Dunărea Călăraşi Dinamo - Astra Astra Giurgiu - CFR Cluj
Sepsi - CS U Craiova Retur

CS U Craiova - Concordia FC Voluntari - CSM Poli Iaşi CSM Poli Iaşi - Viitorul
FC Botoşani - AFC Hermannstadt Et. 14 / 3-4 noiembrie 2018AFC Hermannstadt - FC Voluntari Gaz Metan - CS U Craiova Sepsi OSK - Gaz Metan
Dunărea Călăraşi - CFR Cluj

Et. 15 / 10-11 noiembrieCFR Cluj - Dinamo Concordia - Sepsi FC Botoşani - Dinamo
Concordia - Viitorul

CSM Poli Iaşi - FC Botoşani Viitorul - Hermanstadt Dunărea Călăraşi - FC Voluntari Et. 16 / 24-25 noiembrie
FC Voluntari - Gaz Metan

Viitorul - Gaz Metan Dunărea Călăraşi - FC Botoşani CS U Craiova - Hermanstadt Et. 17 / 1-2 decembrieFCSB - Dinamo
FCSB - Sepsi CFR Cluj - FCSB FCSB - Concordia Et. 18 / 5-6 decembrie                   
                                                         Et. 19 / 8-9 decembrieEtapa a 3-a / 4-5 august            
Etapa a 6-a / 25-26 august            Etapa a 9-a / 22-23 septembrie           Etapa a 12-a / 20-21 octombrie           Astra Giurgiu – Sepsi OSK Et. 20 / 15-16 decembrie
Concordia - Astra Astra - Gaz Metan Hermannstadt - AstraCS U Craiova - FC Botoşani Et. 21 / 20-21 decembrie
FC Voluntari - CS U Craiova CSM Poli Iaşi - Dinamo CFR Cluj - CSM Poli IaşiAFC Hermannstadt - Dunărea Et. 22 / 2-3 februarie 2019
Dinamo - AFC Hermanstadt Sepsi - FC Voluntari Viitorul – Sepsi OSKCălăraşi

Et. 23 / 9-10 februarieCFR Cluj - Concordia Dunărea Călăraşi - CSM Poli Iaşi CS U Craiova - Viitorul Gaz Metan - FC Botoşani
Et. 24 / 16-17 februarieViitorul - FC Voluntari Gaz Metan - CFR Cluj FC Botoşani - Concordia Dinamo - Dunărea Călăraşi
Et. 25 / 23-24 februarieGaz Metan - Dinamo FC Botoşani - Sepsi Hermanstadt - CFR Cluj FC Voluntari - Concordia

FCSB - CSM Poli Iaşi Viitorul - FCSB Et. 26 / 2-3 martieFCSB - Dunărea Călăraşi Craiova - FCSB

CONVOCATOR

n Liga a 3-a / ACSM Olteniţa

P. Ţone: Obiectivul pentru sezonul viitor 
e clasarea pe unul din din locurile 6-8

Linie de clasament
10 ACSM Olteniţa  26   4   9   13   37-58  21p

TUR:           13   2   4     7   20-37  10p

RETUR:      13   2   5     6   17-21  11p

ACASĂ

TUR:             6   2   2   2   11-10   8

RETUR:        7   1   2   4     5-12   5

DEPLASARE

TUR:             7   0   2   5     9-27   2

RETUR:        6   1   3   2    12-9    6

Futsal / Sezonul 2018 – 2019 al ligii I 
va debuta pe 1 septembrie
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Dunărea Călăraşi şi Dan Alexa se pe 25 noiembrie 2016, contând titular şi integralis. Alin 
pregătesc pentru debutul în liga I pentru runda a 17-a. Dobrosavlevici (în prezent jucător al 
urmând a evolua duminică, 22 iulie, Dunării) a fost rezervă.Duminică, 22 iulie, Dan Alexa revine 
la Ovidiu, împotriva campioanei din la Ovidiu după aproape 2 ani, de Et. 17 / 25 noiembrie 2016
2017, FC Viitorul Constanţa. Pentru data asta pe banca Dunării, ASA Tg. Mureş – FC Viitorul 0-2
Dan Alexa va fi cea de-a 4 formaţie pe care a promovat-o în Au marcat: Răzvan Marin (24), 
confruntare cu echipa patronată şi liga I de pe primul loc! Vor produce Kevin Boli (45)
antrenată de Gică Hagi. Până acum, „galben – albaştrii” surpriza? Gaston Mendy a fost integralist el toate s-au încheiat cu victoria 

încasând un cartonaş galben în Confruntări Dan Alexa Viitorului.
minutul 23. Tot integralist a fost şi vs. FC ViitorulPrimul duel a avut loc pe 21 august Alin Dobrosavlevici şi el primind un 

l Sezonul 2015-20162015, la Ovidiu, în cadrul etapei a 8- galben în minutul 45+2.
a a sezonului 2015 – 2016, Dan Et. 8 / 21 august 2015
Alexa fiind antrenorul bănăţenilor FC Viitorul – ACS Poli Timişoara 4-0 FC Viitorul a promovat în liga I la de la ACS Poli Timişoara. Gazdele au Au marcat: Adnan Aganovic (6), finele sezonului 2011 – 2012.câştigat cu 4-0, rezultat care a Ianis Hagi (22), Florin Tănase (45), 
determinat şi retragerea lui Alexa Bănel Nicoliţă (69)

Locuri ocupate în L1de pe banca tehnică a violeţilor.
l Sezonul 2016 – 2017

Următoarele două dispute s-au 2012 – 2013: Loc 13
Et. 4 / 14 august 2016derulat în sezonul 2016-2017, Dan 2013 – 2014: Loc 12
FC Viitorul – ASA Tg. Mureş 3-1Alexa aflându-se pe banca formaţiei 2014 – 2015: Loc 11
Au marcat: Aurelian Chiţu (43), ASA Tg. Mureş. Ardelenii au pierdut 

2015 – 2016: Loc 4Florinel Coman (64), Florin Purece la Ovidiu cu 3-1, partida 
2016 – 2017: Loc 1 (campioană)(75) / Alexandru Ioniţă (81)desfăşurându-se pe 14 august 2016, 
2017 – 2018: Loc 5 (participantă în în cadrul etapei a 4-a. ASA a cedat Pentru ASA a jucat Gaston Mendy 
Europa League)şi în retur cu 2-0, duelul, programat (în prezent la Dunărea), el fiind 

În prima etapă a noului sezon al ligii I  Betano, 
Dunărea Călăraşi va juca în deplasare cu FC 
Viitorul, partida de la Ovidiu fiind programată 
duminică, 22 iulie, de la ora 18.15.
Etapa debutează vineri, 20 iulie la Cluj, acolo 
unde se vor duela, campioana, CFR şi FC 
Botoşani (ora 21.00).
Ultimele jocuri sunt programate luni, 23 iulie.
n Vineri, 20 iulie
21.00 CFR Cluj - AFC Botoșani
n Sâmbătă, 21 iulie
18.15 AFC Hermannstadt - Sepsi OSK Sf. 
Gheorghe
21.00 Astra Giurgiu - FCSB
n Duminică, 22 iulie
18.15 FC Viitorul - Dunărea Călărași
21.00 Dinamo - FC Voluntari
n Luni, 23 iulie
18.15 Gaz Metan Mediaș - Concordia Chiajna
21.00 CS U Craiova - CSM Politehnica Iași 
Partidele vor fi transmise în direct de LOOK TV / 
PLUS, DIGI SPORT și TELEKOM SPORT.

n Dunărea Călăraşi

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că în data 04.08.2018, ora 
10:00, în cadrul sălii de şedinţe a Consiliului Judeţean Călăraşi, se va 
desfăşura Adunarea Generală a Membrilor Afiliaţi ai Asociaţiei 
Judeţene de Fotbal Călăraşi cu următoarea ordine de zi:

l alegerea vicepreşedintelui AJF Călăraşi - Termenul limită de 
depunere a dosarelor de candidature este 20.07.2018

l şedinţa de lucru pe ligi

l diverse

Membrii afiliaţi ai Asociaţiei Judeţene de Fotbal Călăraşi au termen 15 
zile pentru a aduce completări, în scris, la Ordinea de zi.

Pentru mai multe detalii, contactaţi Secretariatul AJF Călăraşi, nr. 
contact - 0242316021 / 0737029144 – secretar, Daniel Ştefan, email: 
ajf_calarasi@yahoo.com.

Alegerea şi mandatul vicepreşedintelui AJF Călăraşi 

Art. 45.3 din Statutul AJF Călăraşi prevede ca:

"Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de vicepreşedinte al 
AJF Călăraşi trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să depună cerere în scris privind candidatura sa;

b) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;

c) să aibă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

d) să demonstreze că nu au nu au suferit condamnări penale definitive 
privative de libertate, indiferent de modalitatea de executare a 
pedepsei. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face prin depunerea 
unui certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 7 zile înainte de 
data depunerii dosarului de candidatură;

e) să facă dovada propunerii scrise din partea a cel puţin 2 membri 
afiliaţi;

f) să depună în scris programul strategic privind organizarea şi 
dezvoltarea activităţii fotbalistice pe care îl preconizează respectivul 
candidat pentru perioada viitorului mandat de 4 ani;

g) nu au fost declarate persoana nongrata de către Adunarea Generală 
a AJF Călăraşi/FRF/AMFB.

Condiţiile prevăzute la lit. b şi d de mai sus trebuie să fie îndeplinite pe 
toată durata exercitării mandatului."

ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL CALARASI
STR. DOBROGEI NR. 2, CALARASI (stadion NAVROM) 
TEL./FAX: 0242/316.021 / CIF: 3966362
EMAIL: ajf_calarasi@yahoo.com
IBAN: RO22CECECL0137RON0054555
IBAN: RO42BTRLRONCRT0407563801multe puncte acasă. Nu sunt absurd să zic ACSM Olteniţa a avut ceva emoţii 

câştigăm absolut totul acasă. Nu se poate! însă până la urmă a scăpat de ele 
Vom cădea probabil în Serie cu Rapid. E greu 

clasându-se pe locul 10 în topul să te baţi cu Rapid care are în componenţă 6 
Seriei a 2-a. În cele 26 de partide fotbalişti care au jucat în Divizia A dintre care 
disputate, olteniţenii au obţinut 4 4 internaţionali, români. E greu! Dar din 14 

etape, să câştigi 10 eu cred că e posibil. victorii, 9 egaluri şi 13 eşecuri, 
O să mai aduceţi jucători?golaverajul fiind negativ, 37-58. 
Sigur că da! Acum, în momentul ăsta avem în Zestre de puncte strânse: 21!
probe 14 jucători. 

Primarul Olteniţei, Petre Ţone, un foarte bun Îmi imaginez că pentru anul următor 
cunoscător al fotbalului, pe care l-a şi obiectivul este clasarea pe o treaptă 
practicat odinioară, vorbeşte în continuare superioară… 
despre planurile ACSM-ului pentru viitor, Obiectivul e clasare pe unul din locurile  6-8. 
subliniind că obiectivul pentru sezonul 2018 Noi avem un Regulament de Ordine 
– 2018 este clasarea pe unul din locurile 6-8. Interioară, locurile 1-6 beneficiază chiar de 
Domnule primar Ţone, ştiu că preţuiţi foarte prime de joc. Mai depinde şi de ei că ştiţi 
mult fotbalul şi că sunteţi un supporter al vorba românească: „Dumnezeu îţi dă dar nu 
fotbalului olteniţean şi implicit al echipei îţi bagă în sac!”
ACSM. Aş vrea să vă întreb pentru început Investiţii la stadion preconizaţi să faceţi?
care sunt noutăţile în ceea ce priveşte Anul acesta exclus pentru că nu sunt bani iar 
echipa de suflet a olteniţenilor? fondurile alocate pentru clubul sportiv sunt 
Echipa de fotbal face parte dintr-un club la limită. Au crescut foarte mult cheltuielile 
sportiv, ACSM Olteniţa. Este adevărat că are, de organizare, arbitrajele, şi atunci trebuie să 
în principal, echipa de fotbal. Dar nu e numai te limitezi, să-ţi programezi, să-ţi gestionezi 
echipa de fotbal. M-aţi întrebat mereu numai banii puţini pe care îi ai să nu ai probleme pe 
de echipa de seniori însă aş vrea să vă spun final de campionat sau pe final de an. 
acum de echipa de pitici, 12-13 ani care va Mulţumesc şi succes!
pleca în cantonament la Călimăneşti. E 
adevărat că şi părinţii depun un efort destul 
de mare dar şi noi îi ajutăm. 
La echipa mare, i-am dat mână liberă 
antrenorului Gabriel Radu, fost la Atletico de 
Madrid din Bucureşti. A făcut o primenire a 
lotului substanţială, chiar astăzi (n.r. miercuri, 
11 iulie, au un joc amical la Clinceni. 
Încercăm să facem o echipă care să îi bucure 
în primul rând pe oamenii care vin la stadion. 
Noi am scăpat de retrogradare dar avut avut 
emoţii până cu 2-3 etape înainte de  sfârşit 
câştigând foarte puţine meciuri acasă. Eu, de 
la Gabriel Radu, am avut o dorinţă pe care i-
am transmis-o expres: vreau să câştigăm 

Noul sezon al ligii I la futsal va debuta pe 1 septembrie. Aşa au decis luni membrii 

Comisiei federale de futsal, reuniţi în şedinţă de lucru la Casa Fotbalului.

Supercupa României va avea loc pe 22 august.

Giurgiu, fieful campioanei din 2016 pentru 
duelul cu Astra.
Iată aşadar 5 confruntări consecutive, 
extrem de dificile pentru DA&Co care au, 
totuşi, la îndemână câteva “argumente” 
pentru a întoarce “calculele” hârtiei în 
favoarea lor.
În tur, care se va încheia pe 28 octombrie, 
bătăliile cu “granzii” FCSB şi Dinamo vor 
avea loc în Capitală, fiind programate în 
cadrul etapelor a 9-a, respectiv a 12-a.
În altă ordine de idei, Dunărea va disputa în 
prima parte a sezonului regulat 6 jocuri la 
Călăraşi şi 7, în deplasare.
Turul sezonului regulat se va desfăşura în 
perioada 20 iulie – 28 octombrie 2018. 
Returul e programat în intervalele 3 
noiembrie – 21 decembrie 2018, respectiv 2 
februarie – 3 martie 2019.

sezon!Joia trecută, la sediul Ligii 
În etapa a 2-a, vine la Călăraşi chiar Profesioniste de Fotbal a avut loc 
campioana “la zi”, CFR Cluj, o echipă cu un tragerea la sorţi a partidelor din 
buget impresionant precum şi cu un CV care 

cadrul noului sezon al ligii I Betano, ne scuteşte de comentarii!
la startul căruia se va alinia, în Etapa a 3-a “ne va duce” la Tg. Mureş pentru 
premieră, şi echipa noastră, confruntarea cu Hermannstadt, echipă pe 

care o cunoaştem foarte bine şi care în Dunărea Călăraşi.
ultimele două confruntări directe din L2 a 

Ce a ieşit, înseamnă un infern pentru obţinut o victorie (acasă) şi o remiză (la 
gruparea antrenată de Dan Alexa! În primele Călăraşi). Echipa regătită de Alexandru Pelici 
5 etape, DA&Co se vor duela cu a avut un parcurs aproape excelent în Cupă 
campioanele României din 2016 încoace calificându-se în ultimul act unde a cedat în 
precum şi cu protagonistele ultimei finale a faţa oltenilor de la CSU Craiova, chiar 
Cupei României. următoarea adversară a Dunării, din cadrul 

etapei a 4-a. Partida cu “juveţii” lui Mangia Primul joc e programat la Ovidiu în “regatul” 
va avea loc la Călăraşi.lui Hagi. Duminică, 22 iulie de la ora 18.15 

minute, Dunărea se va duela cu FC Viitorul, În fine, pentru ca tacâmul să fie complet, în 
campioanei României din urmă cu exact un etapa a 5-a Dunărea se va deplasa la 

Miercuri, aproape de prânz, a avut ajuns aici dacă şi vremea ar fi fost 
loc o inspecţie în vederea favorabilă. Am pierdut 3-4 zile din 

cauza ploilor abundente care ne-au omologării arenei Ion Comşa pe 
îngreunat activităţile. Aş dori să care Dunărea va disputa meciurile 
mulţumesc autorităţilor locale, de acasă în primul său sezon de   
conducerilor Consiliului Judeţean şi 

liga I.
Primăriei Călăraşi precum şi 

Comisia formată din reprezentanţii Consiliul Local municipal pentru 
LPF, FRF, televiziuni, ISU şi eforturile consistente depuse într-
Jandarmeriei a decis acordarea unui o perioadă scurtă de timp pentru 
nou termen de omologare pentru nespus că membrii Comisiei au ca acest obiectiv să prindă contur. 
data de 19 iulie, timp în care vor fi apreciat eforturile făcute Fără implicarea lor, Dunărea n-ar fi 
remediate deficienţele constatate acordându-ne un nou termen jucat la Călăraşi. Mulţumirile 
astăzi. „A fost aşa cum mă pentru remedierea deficienţelor. noastre se îndreaptă şi spre cei 
aşteptam. Efectiv un audit, pe Mai sunt, de fapt, mici retuşuri de care au muncit pe rupte zilele 
ouncte clare, precise. În principiu, făcut. Nu am nicio emoţie. Pe 19 acestea la stadion” a declarat 
ar mai fi nevoie de 3-4 zile ca să iulie, mai mult ca sigur vom obţine preşedintele executiv al Dunării, 
finalizăm toate lucrările. Mă bucur omologarea. Nu cred că s-ar fi Florin Brişan.

Dunărea Călăraşi a ajuns la un 
acord cu Ionuţ Balaur, fostul 
fundaş central al echipei de Liga I, 
FC Voluntari semnând un contract 
valabil 2 ani. În vârstă de 29 de 
iunie pe care i-a împlinit pe 6 
iunie, Balaur a câştigat în 2017 
atât Cupa României cât şi 
Supercupa cu echipa ilfoveană.
Născut la Vaslui, Balaur (188 cm / 
83 kg) a mai evoluat la CSM 
Focşani (2007-2008), FC Vaslui 
(2008 – 2010), CS Otopeni (2010), 

www.transfermarkt.ro, el este FC Vaslui (2014), ASA Tg. Mureş 
evaluat la 400 de mii de euro.(2014 – 2016) şi desigur FCD 
Ionuţ Balaur este al 13-lea jucător Voluntari (2016 – 2018). Are 89 de 
transferat de echipa noastră în jocuri disputate în liga I, marcând 
această vară.6 goluri. Potrivit site-ului 

n Liga I Betano

Et. 1: FC Viitorul - 
Dunărea Călăraşi, 
duminică, 22 iulie, 

ora 18.15

Start infernal pentru DA&Co!

l Acasă
Et. 2 Dunărea – CFR Cluj
Et. 4 Dunărea – CSU Craiova
Et. 6 Dunărea – Poli Iaşi
Et. 8 Dunărea – FC Botoşani
Et. 11 Dunărea – FC Voluntari
Et. 13 Dunărea – Gaz Metan Mediaş
l Deplasare
Et. 1 FC Viitorul – Dunărea
Et. 3 Hermannstadt – Dunărea
Et. 5 Astra Giurgiu – Dunărea
Et. 7 Sepsi OSK – Dunărea
Et. 9 FCSB – Dunărea
Et. 10 Concordia – Dunărea
Et. 12 Dinamo Bucureşti - Dunărea

Dunărea Călăraşi

Astrele au decis ca FC Viitorul, locul 4 Partida FC Viitorul – Dunărea Călăraşi 
în topul ediţiei precedente, să fie se va desfăşura duminică, 22 iulie, de 
primul adversar al Dunării în primul la ora 18.15, la Ovidiu.
său sezon de liga I. Constănţenii, În altă ordine de idei, constănţenii se 
campioni în 2017, se află pentru a 5-a pregătesc şi de startul în Europa 
oară consecutiv la startul ligii I după ce League. În primul tur preliminar, FC 
au promovat în vara anului 2014. Viitorul se va înfrunta cu echipa 
De fiecare dată, echipa antrenată de luxemburgheză, Racing Football Club 
Gică Hagi n-a cunoscut înfrângerea la Union Luxemburg, câştigătoarea Cupei 
început de sezon. naţionale. Primul joc e programat în 

deplasare pe 12 iulie, iar cel de-al În ediţia 2014-2015, FC Viitorul a 
doilea pe 19 iulie, la Ovidiu,cu 3 zile remizat în prima etapă la Iaşi, 0-0 cu 
înainte de duelul din campionat cu CSMS. Anul următor, „puştii” lui Hagi 
Dunărea, tot de acasă.au remizat, însă acasă, dar cu CFR Cluj, 

scor 2-2. FC Viitorul / Rezultate prima etapă
În sezonul 2016 – 2017, la finele 28.07.2014 CSMS Iaşi – FC Viitorul 0-0 
căruia, Viitorul a devenit şi campioană (ed. 2014 – 2015)
a debutat cu o victorie în deplasare, 0-

11.07.2015 FC Viitorul – CFR Cluj 2-2 1 cu FC Voluntari.
(ed. 2015 – 2016)

În fine, în ediţia precedentă de 
22.07.2016 FC Voluntari – FC Viitorul campionat, Viitorul care a ocupat 
(ed. 2016-2017)finalmente locul 4, a învins clar în 

runda inaugurală, acasă, pe Gaz Metan 17.07.2017 FC Viitorul – Gaz Metan 3-0 
Mediaş cu 3-0. (ed. 2017-2018)

Dan Alexa, fără victorie în faţa Viitorului! FC Viitorul, neînvinsă 
în start de sezon!

n Dunărea Călăraşi

Florin Brişan: Pe 19 iulie, mai mult ca 
sigur, vom avea omologarea finală!

n Liga I Betano

Dunărea l-a transferat 
pe Ionuţ Balaur!

Programul complet al turului Ligii I Betano, ediţia 2018-2019
Etapa a 1-a / 20-23 iulie 2018    Etapa a 4-a / 11-12 august             Etapa a 7-a / 1-2 septembrie              Etapa a 10-a / 29-30 septembrie         E  t  apa a 13-a / 27-28 octombrie               
Astra Giurgiu - FCSB FC Botoşani - Astra Astra - FC Voluntari Viitorul - Astra Astra - CS U Craiova
CS U Craiova - CSM Poli Iaşi Dunărea Călăraşi - CS U Craiova CS U Craiova - Dinamo Gaz Metan - CSM Poli Iaşi CSM Poli Iaşi - Hermannstadt
Hermannstadt – Sepsi OSK Concordia - AFC Hermannstadt CSM Poli Iaşi - Concordia Dinamo - Sepsi Sepsi - CFR Cluj
CFR Cluj - FC Botoşani FC Voluntari - CFR Cluj Hermannstadt - Gaz Metan FC Voluntari - FC Botoşani

FC Botoşani - ViitorlFC Viitorul - Dunărea Călăraşi Dinamo - FC Viitorul Sepsi - Dunărea Călăraşi CFR Cluj - CS U Craiova
Dunărea Călăraşi - Gaz MetanGaz Metan - Concordia Chiajna Sepsi - CSM Poli Iaşi CFR Cluj - Viitorul Concordia - Dunărea Călăraşi
Concordia - DinamoDinamo - FC Voluntari Gaz Metan - FCSB FCSB - FC Botoşani AFC Hermannstadt - FCSB

        FCSB - FC Voluntari                                                  
Etapa a 2-a  / 28-29 iulie       Etapa a 5-a / 18-19 august             Etapa a 8-a / 15-16 septembrie            E  t a pa a 11-a / 6-7 octombrie                 
CSM Poli Iaşi - Astra Astra - Dunărea Călăraşi Dinamo - Astra Astra Giurgiu - CFR Cluj
Sepsi - CS U Craiova Retur

CS U Craiova - Concordia FC Voluntari - CSM Poli Iaşi CSM Poli Iaşi - Viitorul
FC Botoşani - AFC Hermannstadt Et. 14 / 3-4 noiembrie 2018AFC Hermannstadt - FC Voluntari Gaz Metan - CS U Craiova Sepsi OSK - Gaz Metan
Dunărea Călăraşi - CFR Cluj

Et. 15 / 10-11 noiembrieCFR Cluj - Dinamo Concordia - Sepsi FC Botoşani - Dinamo
Concordia - Viitorul

CSM Poli Iaşi - FC Botoşani Viitorul - Hermanstadt Dunărea Călăraşi - FC Voluntari Et. 16 / 24-25 noiembrie
FC Voluntari - Gaz Metan

Viitorul - Gaz Metan Dunărea Călăraşi - FC Botoşani CS U Craiova - Hermanstadt Et. 17 / 1-2 decembrieFCSB - Dinamo
FCSB - Sepsi CFR Cluj - FCSB FCSB - Concordia Et. 18 / 5-6 decembrie                   
                                                         Et. 19 / 8-9 decembrieEtapa a 3-a / 4-5 august            
Etapa a 6-a / 25-26 august            Etapa a 9-a / 22-23 septembrie           Etapa a 12-a / 20-21 octombrie           Astra Giurgiu – Sepsi OSK Et. 20 / 15-16 decembrie
Concordia - Astra Astra - Gaz Metan Hermannstadt - AstraCS U Craiova - FC Botoşani Et. 21 / 20-21 decembrie
FC Voluntari - CS U Craiova CSM Poli Iaşi - Dinamo CFR Cluj - CSM Poli IaşiAFC Hermannstadt - Dunărea Et. 22 / 2-3 februarie 2019
Dinamo - AFC Hermanstadt Sepsi - FC Voluntari Viitorul – Sepsi OSKCălăraşi

Et. 23 / 9-10 februarieCFR Cluj - Concordia Dunărea Călăraşi - CSM Poli Iaşi CS U Craiova - Viitorul Gaz Metan - FC Botoşani
Et. 24 / 16-17 februarieViitorul - FC Voluntari Gaz Metan - CFR Cluj FC Botoşani - Concordia Dinamo - Dunărea Călăraşi
Et. 25 / 23-24 februarieGaz Metan - Dinamo FC Botoşani - Sepsi Hermanstadt - CFR Cluj FC Voluntari - Concordia

FCSB - CSM Poli Iaşi Viitorul - FCSB Et. 26 / 2-3 martieFCSB - Dunărea Călăraşi Craiova - FCSB

CONVOCATOR

n Liga a 3-a / ACSM Olteniţa

P. Ţone: Obiectivul pentru sezonul viitor 
e clasarea pe unul din din locurile 6-8

Linie de clasament
10 ACSM Olteniţa  26   4   9   13   37-58  21p

TUR:           13   2   4     7   20-37  10p

RETUR:      13   2   5     6   17-21  11p

ACASĂ

TUR:             6   2   2   2   11-10   8

RETUR:        7   1   2   4     5-12   5

DEPLASARE

TUR:             7   0   2   5     9-27   2

RETUR:        6   1   3   2    12-9    6

Futsal / Sezonul 2018 – 2019 al ligii I 
va debuta pe 1 septembrie
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