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Revista LPF a stabilit echipa ideală a primei etape din 
sezonul 2018-2019 a Campionatului Național Liga 1 
Betano. Primul 11 începe cu portarul Dunării, Cătălin 
Straton care a avut o evoluţie fără cusur la Ovidiu acolo 
unde a parat şi o lovitură de la 11 metri în finalul primei 
reprize.

Antrenorul acestei echipe a fost desemnat Dan Alexa, 
tehnicianul Dunării Călăraşi care a revebit în liga I după o 
pauză de circa 2 ani cu o victorie de neuitat pentru 
gruparea din B-dul Republicii, 39, la debutul său în L1.

n PORTAR

Cătălin Straton (Dunărea / 28 de ani) - A apărat un 
penalty şi a avut alte câteva intervenţii prin care a 
contribuit decisiv la victoria surprinzătoare izbutită de 
Dunărea Călăraşi la malul Mării Negre. 

n FUNDAŞI

Claudiu Belu-Iordache (Astra / 24 de ani) - Atent la 
fiecare atac al rivalilor, fundaşul şi-a respectat întocmai 
sarcinile. Se află în cel de-al șaselea sezon pe prima scenă, 
interval în care a strâns 118 jocuri.

Cosmin Frăsinescu (Politehnica Iaşi / 33 de ani) - Un 
adevărat turn de control în apărarea ieșenilor. A blocat 
marea majoritate a atacurilor oltenilor. Foarte bun și la 
capitolul intercepții.

Paulo Vinicius (CFR Cluj / 33 de ani) - La fel de ofensiv ca 
în ediţia precedentă, a finalizat cu capul centrarea lui 
Camora. Experienţa sa reprezintă un mare avantaj pentru 
gruparea clujeană.

Ionuț Panțîru (Politehnica Iaşi / 22 de ani) - Unul dintre 
cei mai buni jucători ai primei runde. Exact în defensivă, 
pericol real în atac. A câștigat mult la capitolul maturitate.

n MIJLOCAŞI

Nasser Chamed (Gaz Metan / 24 de ani) - A avut o 
prestaţie consistentă la mijlocul terenului, contribuind din 
plin la fiecare fază ofensivă a medieşenilor. A marcat unul 
dintre cele două goluri reuşite de Gaz Metan.

Răzvan Dâlbea (FC Hermannstadt / 36 de ani) - Căpitanul 
sibienilor a dominat mijlocul terenului în faţa lui Sepsi. 
Ajutorul din teren al lui Alexandru Pelici rămâne omul de 
legătură şi echilibru în angrenajul nou-promovatei.

Dan Nistor (Dinamo / 30 de ani) - A reconfirmat statutul 
de cel mai bun pasator din Liga 1 Betano: 44 de pase 
decisive în 242 de jocuri. Fără traseele gândite de 
căpitanul echipei, jocul lui Dinamo ar avea de suferit.

Lorand Levente Fulop (FC Botoşani / 20 de ani) - A avut o 
evoluţie entuziasmană pe terenul campioanei, fiind cel 
mai periculos jucător al botoşănenilor. A înscris pentru a 
opta oară în 28 de jocuri disputate în Liga 1.

n ATACANŢI

Azdren Llullaku (Astra / 30 de ani) - Şi-a semnat revenirea 
în Liga 1 Betano în stil de mare jucător. Posesor al unei 
tehnici bune, decarul giurgiuvenilor şi-a manifestat deja 
candidatura la un nou titlu de golgheter.

Diogo Salomao (Dinamo / 29 de ani) - Un început de 
campionat cu o evoluție notabilă. Reușita contra lui FC 
Voluntari a adus liniște în jocul lui Dinamo și anunță un 
sezon bun pentru portughezul care a înscris de șapte ori în 
2018.

n ANTRENORUL ETAPEI:

Dan Alexa (Dunărea / 38 de ani) - A pregătit excelent 
debutul călărăşenilor în Liga 1 Betano. Victoria izbutită la 
Ovidiu poate fi considerată una dintre cele mai 
importante din cariera tânărului antrenor.

Sursa www.lpf.ro

n Liga I Betano

În urma celor 26 de partide 
disputate, echipa pregătită de 
Daniel Iftodi a strâns 18 puncte 
(8, în tur, respectiv 10, în retur).

Agricola Borcea a fost cea de-a 3-a 
echipă „călărăşeană” care s-a aliniat la 
startul ediţiei 2017 – 2018 a ligii a 3-a. 
Echipa susţinută în primul rând de 
primarul Aniel Nedelcu a devenit în vara 
anului 2017 campioană judeţeană 
câştigând şi barajul de promovare în L3 
într-o dublă manşă cu Dunărea Giurgiu.

8 puncte obţinute în tur
Impactul cu liga a 3-a a fost destul de dur. 
În ciuda primenirii lotului cu câţiva 
jucători care au cochetat chiar şi cu liga a 
2-a, Agricola a pornit cu stângul fiind 
învinsă acasă de Axiopolis Cernavodă 
(scor 1-2), echipă pe care o eliminase din 
Cupa României. În runda a 2-a, Borcea s- la Cernavodă (7-1 pentru Axiopolis), şansa. Am obţinut 5 victorii, 3 egaluri 
a distrat cu Victoria Traian, scor 7-0 însă a Agricola a luat alte 3 puncte Victoriei, de dar şi 18 înfrângeri reuşind într-un final 
cedat imediat la Techirghiol în duelul cu data asta la Traian (scor 1-3). Au urmat să ne salvăm de la retrogradare. Am tras 
ASSCS Farul Constanţa, formaţie care a alte 3 eşecuri (acasă cu ASSCS Farul, scor multe învăţăminte şi sperăm ca în 
încheiat finalmente stagiunea pe primul 0-3, etapa a 16, în deplasare cu CSM Rm. viitorul sezon să găsim mai repede 
loc şi a promovat în L2. Au urmat alte Sărat, scor 1-0, în runda a 17-a şi din nou soluţii la problemele noastre curente.” a 
patru înfrângeri consecutive (acasă cu acasă, 3-5 cu Progresul, etapa a 18-a). declarat principalul susţinător al echipei, 
CSM Rm. Sărat, scor 1-3, în deplasare cu primarul Aniel Nedelcu care a continuat În deplasarea de la Tulcea, Borcea a luat Progresul Spartac, scor 1-0, din nou acasă „Au fost destule jocuri în care am jucat 3 puncte importante, scor 1-2 în duelul cu Delta Tulcea, scor 1-3 şi iarăşi în de la egal la egal cu adversarii noştri. cu Delta dar au urmat alte 4 înfrângeri la deplasare cu Metalul Buzău, scor 2-0). Mulţi ne-au apreciat pentru jocul nostru rând (acasă cu Metalul Buzău, scor 2-5, în 
În runda a 8-a iese puţin soarele pe şi mă refer aici la cei din prima jumătate deplasare cu Înainte Modelu, scor 6-2, 
strada lor, fotbaliştii lui Iftodi remizând a topului. Am avut de partea noastră şi acasă cu FCSB 2, sacor 4-5 şi în deplasare 
acasă, 3-3 cu Înainte Modelu, după un publicul care ne-a susţinut şi pentru asta cu ACSM Olteniţa, scor 2-0).
meci de povestit şi nepoţilor. Până la le mulţumim turor celor care au fost În duelul cu Sportul Chiscani, de acasă, 
finalul turului, Agricola mai bifează o alături de noi. Îi aşteptăm la stadion şi în Agricola a învins cu 3-1 salvându-se 
victorie (în deplasare cu Sportul Chiscani, continuare pentru că fotbal fără practic de la retrogradare. Până la final 
scor 0-2, etapa a 11-a), o remiză (acasă spectatori nu se poate.”au urmat eşecul de la Slobozia (5-2 
cu Olteniţa, scor 1-1, în etapa a 10) şi alte pentru Unirea deşi Borcea a înscris 
3 eşecuri (acasă cu Unirea Slobozia, scor prima!) şi egalul de acasă cu FC Voluntari 
2-4, etapa a 12-a şi în deplasare cu FCSB 2, scor 1-1.
2, scor 8-0, în runda a 9-a precum şi cu 11. Agricola Borcea:   În cele 13 jocuri din retur, Borcea s-a ales FC Voluntari 2, scor 6-0, etapa a 13-a)

26         5         3         18         42-79         18cu 3 victorii (una acasă şi două afară), o 
Bilanţul e uşor nesatisfăcător: 2 victorii remiză (acasă) şi 9 înfrângeri (4 acasă şi n TUR(una acasă şi alta în deplasare), 2 remize 5, în deplasare). Golaverajul a fost şi de 

Acasă       7   1   2   4   16-16   5(ambele acasă) şi 9 înfrângeri (4, acasă şi data asta negativ, 23-43.
5, afară). Golaverajul este negativ, 19 – Deplasare       6   1   0   5     3-20   3„A fost o experienţă pe care n-o voi uita 36.

TOTAL      13   2   2   9   19-36   8prea curând. Să joci în liga a 3-a e cu 
totul altceva faţă de liga a 4-a. Sunt n RETUR10 puncte, în retur chelutuieli destul de mari, alte pretenţii 

Acasă                6   1   1   4   13-20    4
ori din acest punct de vedere am 

Deplasare                  7   2   0   5   10-23    6Returul a început de asemenea cu resimţit impactul. Cu toate acestea am 
probleme. După o înfrângere previzibilă încercat de fiecare dată să ne jucăm TOTAL                       13   3   1   9   23-43  10

 Linie de clasament

Dunărea Călăraşi se va alinia la startul 28. Ionuţ Balaur (06.06.1989) Missi Mezu” (Gabon / Franţa 04.05.1996)
noii ediţii a ligii I Betano la fotbal, n Mijlocaşi: 29. Ndiaye Mediop (Senegal / 
antrenorul principal Dan Alexa având la 02.06.1991)4. Cristian Puşcaş (20.01.1994)
dispoziţie un lot format din 28 de 11. Baudouin Tshitungi Dieudonne Kanda 14. Alin Babei (03.12.1997)
jucători. (Congo / 17.04.1993) 21. Hamidou Keyta (Franţa / 17.12.1994)
Iată mai jos configuraţia lotului: 15. Silviu Gabriel Pană (24.09.1991) Jucătorii bolduiţi au fost transferaţi în 

99. Marian Drăghiceanu (07.07.1997) această vară la Călăraşi.
n Portari: 10. Valentin Dumitru Munteanu n Staff-ul tehnic: 
1. Cezar Andrei Lungu (06.04.1988) (24.10.1998) Antrenor principal: Dan Alexa12. Gabriel Popa (27.08.1985) 26. Aitor Rueda Monroy (Spania / 

Antrenor secund: Constantin Ilie, Mirel 25. Cătălin Straton (09.10.1989) 18.10.1987)
Condei

n Fundaşi: 24. Lucian Buzan (09.03.1999)
Antrenor portari: Ion Manu3. Ionuţ Eugen Țenea (21.03.1996) 8. Stelian Cucu (15.09.1989)
Delegaţi: Sorin Boiangiu, Ion Fenghea20. Bogdan Andrei Şandru (04.07.1989) 89. Georgian Honciu (20.09.1989)
Medic: Adrian Motoacă17. Alin Dobrosavlevici (21.10.1994) 84. Laurenţiu Nicolae Marinescu 
Maseuri: Nicolae Iorga, Pavel Hanciuc27. Gaston Mendy (Senegal / 22.11.1985) (25.08.1984)
Preparator fizic: George Alexandru 30. Alin Şeroni (26.03.1987) n Atacanți: 
Neagu23. Filip Gligorov (Macedonia / 18. Alexandru Denis Dincă (23.01.1999)
n Conducerea clubului31.07.1994) 19. Valentin Marius Alexandru 
Preşedinte C.A.: Cristian Zanfir44. Denis Ispas (05.09.1993) (17.09.1991)

5. Gabriel Bogdan Simion (22.05.1998) 7. Kouakou Gaetan Michel Yann „Gaetan Preşedinte executiv: Florin Brişan

n Finanţator – Primăria Municipiului Călăraşi n Obiective:
a. Obiectiv general: 

n Domeniul: Activităţi sportive şi de tineret. Activităţi Promovarea activităţilor sportive în cadrul secţiilor pe ramura 
nonprofit de interes local pe anul 2018. de sport în Municipiul Călăraşi.

b. Obiective specifice:Clubul Sportiv Leaders Călăraşi a câştigat în urma licitatiei de 
proiecte, iniţiată de Primăria Municipiului Călăraşi, în baza 1. Clasarea pe locurile I-III în Campionatele Naţionale de 

baseball ale României  legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 2. Minim 2 sportivi selecţionaţi în loturile naţionale de baseball 
general, proiectul „Dezvoltarea Baseball-ului în Municipiul ale României
Călăraşi la nivel de seniori”, cu un buget total de 19.589 lei, din 
care 17.089 lei de la Primăria Municipiului Călăraşi şi 2.500 lei n Grup ţintă: Sportivii secţiei baseball a CS LEADERS Călăraşi.
din aport propriu CS Leaders Călăraşi.

n Rezultatele scontate: impactul proiectului şi mijloace de 
n Proiectul „Dezvoltarea Baseball-ului în Municipiul Călăraşi la monitorizare şi evaluare a rezultatelor: Prin implementarea 

acestui proiect încercăm să creştem capacitatea de efort a nivel de seniori” a fost conceput în vederea participării echipei 
sportivilor, toate acestea pentru ca sportivii care practică de seniori la un cantonament de pregătire, fapt ce ar duce la 
baseballul în municipiul Călăraşi să urce în clasamentele creşterea tuturor factorilor sportivi necesari unei bune pregătiri 
naţionale şi să aducă o imagine pozitivă municipiului nostru şi în vederea obţinerii unor rezultate mai bune în anul 
Primăriei Călăraşi.competiţional 2018.
Echipa Proiectului: În cadrul acestui proiect vor activa un De asemenea dorim să participăm la turneele rămase din 
număr de 15 persoane componenţi ai echipei de baseball Campionatul Naţional de baseball seniori pe anul 2018 şi la 
seniori, 14 sportivi componenţi ai echipei de baseball juniori Cupa României. Echipa de baseball seniori a clubului nostru, 
şi un antrenor al echipei (Prof. Bălan Ion – antrenor).  vicecampioană naţională pe anul 2017 şi cu doi sportivi în 

Preşedinteechipa naţională de baseball seniori a României, doreşte a se 
Prof. Ion Bălanclasa în continuare pe podium şi în anul 2018. 

(integralist) şi G. Mendy (titular dar schimbat la pauză), jucători 
care îmbracă acum tricoul Dunării.
Dan Alexa „l-a înfruntat” o dată şi pe actualul tehnician al CFR-
ului, Edward Iordănescu, pe atunci antrenor al gojenilor de la 
Pandurii. S-a întâmplat pe 13 iulie 2015 în prima etapă a 
campionatului. Partida Poli Timişoara – Pandurii Tg. Jiu s-a După ce în prima etapă a evoluat la Ovidiu împotriva 
încheiat cu victoria oaspeţilor, 0-1. La Pandurii au jucat Bogdan campioanei din 2017, FC Viitorul pe care a şi învins-o cu 1-0, 
Şandru (integralist) şi Valentin Munteanu (intrat în teren în min. Dunărea se pregăteşte pentru un alt duel de top. Partida cu 
67), şi ei acum jucători ai Dunării.campioana „la zi” şi deţinătoarea Supercupei României, CFR 

Cluj este programată sâmbătă, 28 iulie de la ora 18.00, la n Dan Alexa vs. CFR Cluj
Călăraşi pe arena Ion Comşa. 19.07.2015 Liga I: CFR  Cluj – Poli Timişoara 1-0
Antrenorul „galben – albaştrilor” Dan Alexa va disputa al 4-lea A marcat: A. Jakolis (56)
joc împotriva ardelenilor în calitate de antrenor. O dată s-a aflat 07.09.2016 Sferturi Cupa Ligii: CFR Cluj – ASA Tg. Mureş 5-6
pe banca lui Poli Timişoara şi de 2 ori pe cea a celor de la ASA 

Au marcat în meci: C. Bud (83) / B. Kuku (64)Tg. Mureş.
Au transformat lov de la 11 metri: F. Nascimento, A. Mureşan, Prima confruntare s-a derulat pe 19 iulie 2015, în runda a 2-a, 
Al. Neagu, Cr. Bud / G. Mureşan, G. Matei, E. Dică, R. Surdu, Cl. CFR (antrenor Francis Dican) câştigând cu 1-0 partida de acasă 
Belucu ACS Poli Timişoara.
30.09.2016 Liga I: ASA Tg. Mureş – CFR Cluj 1-3Pe 7 septembrie 2016, în cadrul sferturilor de finală ale Cupei 
Au marcat: F. Nascimento (16), A. Mureşan (54), B. Omrani (83) Ligii, ASA Tg. Mureş şi Dan Alexa au câştigat cu 6-5 (1-1, 5-4 
/ I. Zicu (84)după executarea loviturilor de departajare).
n Dan Alexa vs. Edward IordănescuCea de-a 3-a dispută s-a derulat la Tg. Mureş, în campionat, pe 
13.07.2015 Liga I Poli Timişoara – Pandurii Tg. Jiu 0-130 septembrie 2016, CFR (antrenor Vasile Miriuţă) Câştigând cu 

3-1. În echipa mureşenilor au evoluat Alin Dobrosavlevici A marcat: M. Răduţ (54)

Preţurile 
biletelor scoase 

la vânzare de 
AFC Dunărea 
2005 Călăraşi

Biletele se pot 
achiziţiona începând de 
joi, 26 iulie de la casele 
de bilete ale stadionului 
Ion Comşa. Zona family 
se află în sectorul 34.

Tribuna I – 25 LEI

Tribuna a II-a – 30 LEI

Peluze – 15 LEI

Zona family – 1 
părinte+ 1 copil – 15 LEI 
(în limita celor 420 de 
locuri disponibile)

De marţi, 24 iulie,  
s-au pus în vânzare 

abonametele 
pentru întreg 

sezonul 2018-2019
AFC Dunărea 2005 Călăraşi 
pune la vânzare, începând 
de marţi, 24 iulie, 
abonamente pentru jocurile 
de acasă pentru întreg 
sezonul competiţional 2018 
– 2019 al ligii I. Acestea pot 
fi achiziţionate de la casele 
de bilete ale stadionului.

Preţurile sunt următoarele:

Tribuna I – 350 LEI

Tribuna a II-a – 400 LEI

Peluze – 170 LEI

Locuri acoperite (tribuna II) 
– 1200 LEI 

n Liga I Betano

Cătălin Straton, în echipa 
ideală a primei etape. 
Dan Alexa, desemnat 

antrenorul rundei!

Dan Alexa vs. CFR Cluj: 
1 victorie şi 2 înfrângeri

Lotul Dunării pentru sezonul 2018-2019

Sâmbătă, 14 iulie a avut loc la Bucuresti Cupa 
României la baseball pentru seniori (peste 18 ani). 
La start s-au aliniat 4 echipe: LPS-CSS Roman, CS 
Atletico Alexandria, CS Palestra Bucureşti şi CS 
Leaders Călăraşi.

Rezultatele echipei noastre au fost urmatoarele:

CS Leaders Călăraşi -  LPS-CSS Roman 0 - 1

CS Palestra Bucureşti - CS Leaders Călăraşi 0 - 9

CS Leaders Călăraşi - CS Atletico Alexandria 20 - 0

Echipa de baseball seniori a CS Leaders Călăraşi s-a 
clasat pe locul 3 obţinând medalia de bronz.  

CS Tunder Wolves Botoşani nu s-a prezentat la 
acest turneu.

«De menţionat ca 90 % din cheltuielile aferente 
participării la acest turneu au fost suportate din 
proiectul „Dezvoltarea Baseball-ului în Municipiul 
Călăraşi la nivel de seniori”, obţinut în urma 
licitaţiei de proiecte, iniţiată de Primăria 
Municipiului Călăraşi, în baza legii 350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes general.» a declarat preşedintele CS 
Leaders Călăraşi, prof Ion Bălan.

La startul noii ediţii a campionatului judeţean 
de fotbal s-ar putea alinia nu 16 echipe ci 18. 
Propunerea va fi supusă atenţiei membrilor 
asociaţi în cadrul şedinţei de lucru a Adunării 
Generale a Membrilor AJF Călăraşi programată 
pe 4 august la Călăraşi.

În cazul în care propunerea va fi validată vor mai juca 
în liga a 4-a Venus Independenţa, campioana 
judeţeană „la zi” care nu s-a mai înscris în liga a 3-a şi 
Progresul Fundulea, echipă care s-a aflat pe ultimul 
loc 16, în ediţia recent încheiată de campionat.

Locul formaţiei Avântul Pietroiu care a câştigat barajul 
cu Atletic Dorobanţu, desfăşurat pe locul rămas liber 
după ce Venus s-a impus în barajul de promovare în L3 
va fi luat de Unirea Dragalina. Cei din stafful Avântului 
au notificat AJF Călăraşi menţionând că nu se vor 
înscrie în campionatul judeţean din cauza resurselor 
financiare extrem de reduse.

Noul sezon al ligii a 4-a va debuta pe 18 august. În 
prealabil, se va desfăşura şi o etapă din cadrul Cupei 
României – Faza judeţeană.

Din noul sezon, 
echipele din Liga 3 vor 
folosi un jucător U21 

şi doi U20
Sezonul 2018-2019 al competiţiei Liga 3 va aduce o 
schimbare importantă la nivelul jucătorilor pe care 
echipele sunt obligate să îi folosească pe toata durata 
meciurilor. Astfel, din noua ediţie de campionat, 
alineatul 11 al articolului 45 din noul Regulament de 
Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF), aprobat în 
şedinţa Comitetului de urgenţă din 20 iulie 2018, 
aduce următoarele modificări:

Echipele din Liga 3 vor fi obligate să folosească pe 
toată durata jocurilor din campionat cel puţin 2 
jucători sub 20 ani (pentru sezonul 2018-2019 va 
însemna născuţi dupa data de 01.01.1999) şi unul sub 
21 de ani (pentru sezonul 2018-2019 va însemna 
născut după data de 01.01.1998), toţi formaţi la nivel 
naţional. Dacă unul sau mai mulţi jucători dintre cei 3 
mentionaţi sunt eliminaţi din teren, echipa în cauză 
nu este obligată să introducă în teren un alt/alţi 
jucător care să îndeplinească condiţiile respective.

Sursa www.frf.ro

CS Leaders Călăraşi, 
pe 3 la Cupa României 

pentru seniori

n Baseball
Anunţ de lansare a proiectului cu titlul „Dezvoltarea Baseball-ului în 

Municipiul Călăraşi la nivel de seniori”, derulat în baza contractului de 
finanţare nerambursabilă cu nr. 30.147 / 11.07.2018

n AJF Călăraşi

Liga a 4-a ar 
putea aduna la 
start 18 echipe

Agricola Borcea, pe 11 la 
prima sa „experienţă” în liga a 3-a!
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Revista LPF a stabilit echipa ideală a primei etape din 
sezonul 2018-2019 a Campionatului Național Liga 1 
Betano. Primul 11 începe cu portarul Dunării, Cătălin 
Straton care a avut o evoluţie fără cusur la Ovidiu acolo 
unde a parat şi o lovitură de la 11 metri în finalul primei 
reprize.

Antrenorul acestei echipe a fost desemnat Dan Alexa, 
tehnicianul Dunării Călăraşi care a revebit în liga I după o 
pauză de circa 2 ani cu o victorie de neuitat pentru 
gruparea din B-dul Republicii, 39, la debutul său în L1.

n PORTAR

Cătălin Straton (Dunărea / 28 de ani) - A apărat un 
penalty şi a avut alte câteva intervenţii prin care a 
contribuit decisiv la victoria surprinzătoare izbutită de 
Dunărea Călăraşi la malul Mării Negre. 

n FUNDAŞI

Claudiu Belu-Iordache (Astra / 24 de ani) - Atent la 
fiecare atac al rivalilor, fundaşul şi-a respectat întocmai 
sarcinile. Se află în cel de-al șaselea sezon pe prima scenă, 
interval în care a strâns 118 jocuri.

Cosmin Frăsinescu (Politehnica Iaşi / 33 de ani) - Un 
adevărat turn de control în apărarea ieșenilor. A blocat 
marea majoritate a atacurilor oltenilor. Foarte bun și la 
capitolul intercepții.

Paulo Vinicius (CFR Cluj / 33 de ani) - La fel de ofensiv ca 
în ediţia precedentă, a finalizat cu capul centrarea lui 
Camora. Experienţa sa reprezintă un mare avantaj pentru 
gruparea clujeană.

Ionuț Panțîru (Politehnica Iaşi / 22 de ani) - Unul dintre 
cei mai buni jucători ai primei runde. Exact în defensivă, 
pericol real în atac. A câștigat mult la capitolul maturitate.

n MIJLOCAŞI

Nasser Chamed (Gaz Metan / 24 de ani) - A avut o 
prestaţie consistentă la mijlocul terenului, contribuind din 
plin la fiecare fază ofensivă a medieşenilor. A marcat unul 
dintre cele două goluri reuşite de Gaz Metan.

Răzvan Dâlbea (FC Hermannstadt / 36 de ani) - Căpitanul 
sibienilor a dominat mijlocul terenului în faţa lui Sepsi. 
Ajutorul din teren al lui Alexandru Pelici rămâne omul de 
legătură şi echilibru în angrenajul nou-promovatei.

Dan Nistor (Dinamo / 30 de ani) - A reconfirmat statutul 
de cel mai bun pasator din Liga 1 Betano: 44 de pase 
decisive în 242 de jocuri. Fără traseele gândite de 
căpitanul echipei, jocul lui Dinamo ar avea de suferit.

Lorand Levente Fulop (FC Botoşani / 20 de ani) - A avut o 
evoluţie entuziasmană pe terenul campioanei, fiind cel 
mai periculos jucător al botoşănenilor. A înscris pentru a 
opta oară în 28 de jocuri disputate în Liga 1.

n ATACANŢI

Azdren Llullaku (Astra / 30 de ani) - Şi-a semnat revenirea 
în Liga 1 Betano în stil de mare jucător. Posesor al unei 
tehnici bune, decarul giurgiuvenilor şi-a manifestat deja 
candidatura la un nou titlu de golgheter.

Diogo Salomao (Dinamo / 29 de ani) - Un început de 
campionat cu o evoluție notabilă. Reușita contra lui FC 
Voluntari a adus liniște în jocul lui Dinamo și anunță un 
sezon bun pentru portughezul care a înscris de șapte ori în 
2018.

n ANTRENORUL ETAPEI:

Dan Alexa (Dunărea / 38 de ani) - A pregătit excelent 
debutul călărăşenilor în Liga 1 Betano. Victoria izbutită la 
Ovidiu poate fi considerată una dintre cele mai 
importante din cariera tânărului antrenor.

Sursa www.lpf.ro

n Liga I Betano

În urma celor 26 de partide 
disputate, echipa pregătită de 
Daniel Iftodi a strâns 18 puncte 
(8, în tur, respectiv 10, în retur).

Agricola Borcea a fost cea de-a 3-a 
echipă „călărăşeană” care s-a aliniat la 
startul ediţiei 2017 – 2018 a ligii a 3-a. 
Echipa susţinută în primul rând de 
primarul Aniel Nedelcu a devenit în vara 
anului 2017 campioană judeţeană 
câştigând şi barajul de promovare în L3 
într-o dublă manşă cu Dunărea Giurgiu.

8 puncte obţinute în tur
Impactul cu liga a 3-a a fost destul de dur. 
În ciuda primenirii lotului cu câţiva 
jucători care au cochetat chiar şi cu liga a 
2-a, Agricola a pornit cu stângul fiind 
învinsă acasă de Axiopolis Cernavodă 
(scor 1-2), echipă pe care o eliminase din 
Cupa României. În runda a 2-a, Borcea s- la Cernavodă (7-1 pentru Axiopolis), şansa. Am obţinut 5 victorii, 3 egaluri 
a distrat cu Victoria Traian, scor 7-0 însă a Agricola a luat alte 3 puncte Victoriei, de dar şi 18 înfrângeri reuşind într-un final 
cedat imediat la Techirghiol în duelul cu data asta la Traian (scor 1-3). Au urmat să ne salvăm de la retrogradare. Am tras 
ASSCS Farul Constanţa, formaţie care a alte 3 eşecuri (acasă cu ASSCS Farul, scor multe învăţăminte şi sperăm ca în 
încheiat finalmente stagiunea pe primul 0-3, etapa a 16, în deplasare cu CSM Rm. viitorul sezon să găsim mai repede 
loc şi a promovat în L2. Au urmat alte Sărat, scor 1-0, în runda a 17-a şi din nou soluţii la problemele noastre curente.” a 
patru înfrângeri consecutive (acasă cu acasă, 3-5 cu Progresul, etapa a 18-a). declarat principalul susţinător al echipei, 
CSM Rm. Sărat, scor 1-3, în deplasare cu primarul Aniel Nedelcu care a continuat În deplasarea de la Tulcea, Borcea a luat Progresul Spartac, scor 1-0, din nou acasă „Au fost destule jocuri în care am jucat 3 puncte importante, scor 1-2 în duelul cu Delta Tulcea, scor 1-3 şi iarăşi în de la egal la egal cu adversarii noştri. cu Delta dar au urmat alte 4 înfrângeri la deplasare cu Metalul Buzău, scor 2-0). Mulţi ne-au apreciat pentru jocul nostru rând (acasă cu Metalul Buzău, scor 2-5, în 
În runda a 8-a iese puţin soarele pe şi mă refer aici la cei din prima jumătate deplasare cu Înainte Modelu, scor 6-2, 
strada lor, fotbaliştii lui Iftodi remizând a topului. Am avut de partea noastră şi acasă cu FCSB 2, sacor 4-5 şi în deplasare 
acasă, 3-3 cu Înainte Modelu, după un publicul care ne-a susţinut şi pentru asta cu ACSM Olteniţa, scor 2-0).
meci de povestit şi nepoţilor. Până la le mulţumim turor celor care au fost În duelul cu Sportul Chiscani, de acasă, 
finalul turului, Agricola mai bifează o alături de noi. Îi aşteptăm la stadion şi în Agricola a învins cu 3-1 salvându-se 
victorie (în deplasare cu Sportul Chiscani, continuare pentru că fotbal fără practic de la retrogradare. Până la final 
scor 0-2, etapa a 11-a), o remiză (acasă spectatori nu se poate.”au urmat eşecul de la Slobozia (5-2 
cu Olteniţa, scor 1-1, în etapa a 10) şi alte pentru Unirea deşi Borcea a înscris 
3 eşecuri (acasă cu Unirea Slobozia, scor prima!) şi egalul de acasă cu FC Voluntari 
2-4, etapa a 12-a şi în deplasare cu FCSB 2, scor 1-1.
2, scor 8-0, în runda a 9-a precum şi cu 11. Agricola Borcea:   În cele 13 jocuri din retur, Borcea s-a ales FC Voluntari 2, scor 6-0, etapa a 13-a)

26         5         3         18         42-79         18cu 3 victorii (una acasă şi două afară), o 
Bilanţul e uşor nesatisfăcător: 2 victorii remiză (acasă) şi 9 înfrângeri (4 acasă şi n TUR(una acasă şi alta în deplasare), 2 remize 5, în deplasare). Golaverajul a fost şi de 

Acasă       7   1   2   4   16-16   5(ambele acasă) şi 9 înfrângeri (4, acasă şi data asta negativ, 23-43.
5, afară). Golaverajul este negativ, 19 – Deplasare       6   1   0   5     3-20   3„A fost o experienţă pe care n-o voi uita 36.

TOTAL      13   2   2   9   19-36   8prea curând. Să joci în liga a 3-a e cu 
totul altceva faţă de liga a 4-a. Sunt n RETUR10 puncte, în retur chelutuieli destul de mari, alte pretenţii 

Acasă                6   1   1   4   13-20    4
ori din acest punct de vedere am 

Deplasare                  7   2   0   5   10-23    6Returul a început de asemenea cu resimţit impactul. Cu toate acestea am 
probleme. După o înfrângere previzibilă încercat de fiecare dată să ne jucăm TOTAL                       13   3   1   9   23-43  10

 Linie de clasament

Dunărea Călăraşi se va alinia la startul 28. Ionuţ Balaur (06.06.1989) Missi Mezu” (Gabon / Franţa 04.05.1996)
noii ediţii a ligii I Betano la fotbal, n Mijlocaşi: 29. Ndiaye Mediop (Senegal / 
antrenorul principal Dan Alexa având la 02.06.1991)4. Cristian Puşcaş (20.01.1994)
dispoziţie un lot format din 28 de 11. Baudouin Tshitungi Dieudonne Kanda 14. Alin Babei (03.12.1997)
jucători. (Congo / 17.04.1993) 21. Hamidou Keyta (Franţa / 17.12.1994)
Iată mai jos configuraţia lotului: 15. Silviu Gabriel Pană (24.09.1991) Jucătorii bolduiţi au fost transferaţi în 

99. Marian Drăghiceanu (07.07.1997) această vară la Călăraşi.
n Portari: 10. Valentin Dumitru Munteanu n Staff-ul tehnic: 
1. Cezar Andrei Lungu (06.04.1988) (24.10.1998) Antrenor principal: Dan Alexa12. Gabriel Popa (27.08.1985) 26. Aitor Rueda Monroy (Spania / 

Antrenor secund: Constantin Ilie, Mirel 25. Cătălin Straton (09.10.1989) 18.10.1987)
Condei

n Fundaşi: 24. Lucian Buzan (09.03.1999)
Antrenor portari: Ion Manu3. Ionuţ Eugen Țenea (21.03.1996) 8. Stelian Cucu (15.09.1989)
Delegaţi: Sorin Boiangiu, Ion Fenghea20. Bogdan Andrei Şandru (04.07.1989) 89. Georgian Honciu (20.09.1989)
Medic: Adrian Motoacă17. Alin Dobrosavlevici (21.10.1994) 84. Laurenţiu Nicolae Marinescu 
Maseuri: Nicolae Iorga, Pavel Hanciuc27. Gaston Mendy (Senegal / 22.11.1985) (25.08.1984)
Preparator fizic: George Alexandru 30. Alin Şeroni (26.03.1987) n Atacanți: 
Neagu23. Filip Gligorov (Macedonia / 18. Alexandru Denis Dincă (23.01.1999)
n Conducerea clubului31.07.1994) 19. Valentin Marius Alexandru 
Preşedinte C.A.: Cristian Zanfir44. Denis Ispas (05.09.1993) (17.09.1991)

5. Gabriel Bogdan Simion (22.05.1998) 7. Kouakou Gaetan Michel Yann „Gaetan Preşedinte executiv: Florin Brişan

n Finanţator – Primăria Municipiului Călăraşi n Obiective:
a. Obiectiv general: 

n Domeniul: Activităţi sportive şi de tineret. Activităţi Promovarea activităţilor sportive în cadrul secţiilor pe ramura 
nonprofit de interes local pe anul 2018. de sport în Municipiul Călăraşi.

b. Obiective specifice:Clubul Sportiv Leaders Călăraşi a câştigat în urma licitatiei de 
proiecte, iniţiată de Primăria Municipiului Călăraşi, în baza 1. Clasarea pe locurile I-III în Campionatele Naţionale de 

baseball ale României  legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 2. Minim 2 sportivi selecţionaţi în loturile naţionale de baseball 
general, proiectul „Dezvoltarea Baseball-ului în Municipiul ale României
Călăraşi la nivel de seniori”, cu un buget total de 19.589 lei, din 
care 17.089 lei de la Primăria Municipiului Călăraşi şi 2.500 lei n Grup ţintă: Sportivii secţiei baseball a CS LEADERS Călăraşi.
din aport propriu CS Leaders Călăraşi.

n Rezultatele scontate: impactul proiectului şi mijloace de 
n Proiectul „Dezvoltarea Baseball-ului în Municipiul Călăraşi la monitorizare şi evaluare a rezultatelor: Prin implementarea 

acestui proiect încercăm să creştem capacitatea de efort a nivel de seniori” a fost conceput în vederea participării echipei 
sportivilor, toate acestea pentru ca sportivii care practică de seniori la un cantonament de pregătire, fapt ce ar duce la 
baseballul în municipiul Călăraşi să urce în clasamentele creşterea tuturor factorilor sportivi necesari unei bune pregătiri 
naţionale şi să aducă o imagine pozitivă municipiului nostru şi în vederea obţinerii unor rezultate mai bune în anul 
Primăriei Călăraşi.competiţional 2018.
Echipa Proiectului: În cadrul acestui proiect vor activa un De asemenea dorim să participăm la turneele rămase din 
număr de 15 persoane componenţi ai echipei de baseball Campionatul Naţional de baseball seniori pe anul 2018 şi la 
seniori, 14 sportivi componenţi ai echipei de baseball juniori Cupa României. Echipa de baseball seniori a clubului nostru, 
şi un antrenor al echipei (Prof. Bălan Ion – antrenor).  vicecampioană naţională pe anul 2017 şi cu doi sportivi în 

Preşedinteechipa naţională de baseball seniori a României, doreşte a se 
Prof. Ion Bălanclasa în continuare pe podium şi în anul 2018. 

(integralist) şi G. Mendy (titular dar schimbat la pauză), jucători 
care îmbracă acum tricoul Dunării.
Dan Alexa „l-a înfruntat” o dată şi pe actualul tehnician al CFR-
ului, Edward Iordănescu, pe atunci antrenor al gojenilor de la 
Pandurii. S-a întâmplat pe 13 iulie 2015 în prima etapă a 
campionatului. Partida Poli Timişoara – Pandurii Tg. Jiu s-a După ce în prima etapă a evoluat la Ovidiu împotriva 
încheiat cu victoria oaspeţilor, 0-1. La Pandurii au jucat Bogdan campioanei din 2017, FC Viitorul pe care a şi învins-o cu 1-0, 
Şandru (integralist) şi Valentin Munteanu (intrat în teren în min. Dunărea se pregăteşte pentru un alt duel de top. Partida cu 
67), şi ei acum jucători ai Dunării.campioana „la zi” şi deţinătoarea Supercupei României, CFR 

Cluj este programată sâmbătă, 28 iulie de la ora 18.00, la n Dan Alexa vs. CFR Cluj
Călăraşi pe arena Ion Comşa. 19.07.2015 Liga I: CFR  Cluj – Poli Timişoara 1-0
Antrenorul „galben – albaştrilor” Dan Alexa va disputa al 4-lea A marcat: A. Jakolis (56)
joc împotriva ardelenilor în calitate de antrenor. O dată s-a aflat 07.09.2016 Sferturi Cupa Ligii: CFR Cluj – ASA Tg. Mureş 5-6
pe banca lui Poli Timişoara şi de 2 ori pe cea a celor de la ASA 

Au marcat în meci: C. Bud (83) / B. Kuku (64)Tg. Mureş.
Au transformat lov de la 11 metri: F. Nascimento, A. Mureşan, Prima confruntare s-a derulat pe 19 iulie 2015, în runda a 2-a, 
Al. Neagu, Cr. Bud / G. Mureşan, G. Matei, E. Dică, R. Surdu, Cl. CFR (antrenor Francis Dican) câştigând cu 1-0 partida de acasă 
Belucu ACS Poli Timişoara.
30.09.2016 Liga I: ASA Tg. Mureş – CFR Cluj 1-3Pe 7 septembrie 2016, în cadrul sferturilor de finală ale Cupei 
Au marcat: F. Nascimento (16), A. Mureşan (54), B. Omrani (83) Ligii, ASA Tg. Mureş şi Dan Alexa au câştigat cu 6-5 (1-1, 5-4 
/ I. Zicu (84)după executarea loviturilor de departajare).
n Dan Alexa vs. Edward IordănescuCea de-a 3-a dispută s-a derulat la Tg. Mureş, în campionat, pe 
13.07.2015 Liga I Poli Timişoara – Pandurii Tg. Jiu 0-130 septembrie 2016, CFR (antrenor Vasile Miriuţă) Câştigând cu 

3-1. În echipa mureşenilor au evoluat Alin Dobrosavlevici A marcat: M. Răduţ (54)

Preţurile 
biletelor scoase 

la vânzare de 
AFC Dunărea 
2005 Călăraşi

Biletele se pot 
achiziţiona începând de 
joi, 26 iulie de la casele 
de bilete ale stadionului 
Ion Comşa. Zona family 
se află în sectorul 34.

Tribuna I – 25 LEI

Tribuna a II-a – 30 LEI

Peluze – 15 LEI

Zona family – 1 
părinte+ 1 copil – 15 LEI 
(în limita celor 420 de 
locuri disponibile)

De marţi, 24 iulie,  
s-au pus în vânzare 

abonametele 
pentru întreg 

sezonul 2018-2019
AFC Dunărea 2005 Călăraşi 
pune la vânzare, începând 
de marţi, 24 iulie, 
abonamente pentru jocurile 
de acasă pentru întreg 
sezonul competiţional 2018 
– 2019 al ligii I. Acestea pot 
fi achiziţionate de la casele 
de bilete ale stadionului.

Preţurile sunt următoarele:

Tribuna I – 350 LEI

Tribuna a II-a – 400 LEI

Peluze – 170 LEI

Locuri acoperite (tribuna II) 
– 1200 LEI 

n Liga I Betano

Cătălin Straton, în echipa 
ideală a primei etape. 
Dan Alexa, desemnat 

antrenorul rundei!

Dan Alexa vs. CFR Cluj: 
1 victorie şi 2 înfrângeri

Lotul Dunării pentru sezonul 2018-2019

Sâmbătă, 14 iulie a avut loc la Bucuresti Cupa 
României la baseball pentru seniori (peste 18 ani). 
La start s-au aliniat 4 echipe: LPS-CSS Roman, CS 
Atletico Alexandria, CS Palestra Bucureşti şi CS 
Leaders Călăraşi.

Rezultatele echipei noastre au fost urmatoarele:

CS Leaders Călăraşi -  LPS-CSS Roman 0 - 1

CS Palestra Bucureşti - CS Leaders Călăraşi 0 - 9

CS Leaders Călăraşi - CS Atletico Alexandria 20 - 0

Echipa de baseball seniori a CS Leaders Călăraşi s-a 
clasat pe locul 3 obţinând medalia de bronz.  

CS Tunder Wolves Botoşani nu s-a prezentat la 
acest turneu.

«De menţionat ca 90 % din cheltuielile aferente 
participării la acest turneu au fost suportate din 
proiectul „Dezvoltarea Baseball-ului în Municipiul 
Călăraşi la nivel de seniori”, obţinut în urma 
licitaţiei de proiecte, iniţiată de Primăria 
Municipiului Călăraşi, în baza legii 350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes general.» a declarat preşedintele CS 
Leaders Călăraşi, prof Ion Bălan.

La startul noii ediţii a campionatului judeţean 
de fotbal s-ar putea alinia nu 16 echipe ci 18. 
Propunerea va fi supusă atenţiei membrilor 
asociaţi în cadrul şedinţei de lucru a Adunării 
Generale a Membrilor AJF Călăraşi programată 
pe 4 august la Călăraşi.

În cazul în care propunerea va fi validată vor mai juca 
în liga a 4-a Venus Independenţa, campioana 
judeţeană „la zi” care nu s-a mai înscris în liga a 3-a şi 
Progresul Fundulea, echipă care s-a aflat pe ultimul 
loc 16, în ediţia recent încheiată de campionat.

Locul formaţiei Avântul Pietroiu care a câştigat barajul 
cu Atletic Dorobanţu, desfăşurat pe locul rămas liber 
după ce Venus s-a impus în barajul de promovare în L3 
va fi luat de Unirea Dragalina. Cei din stafful Avântului 
au notificat AJF Călăraşi menţionând că nu se vor 
înscrie în campionatul judeţean din cauza resurselor 
financiare extrem de reduse.

Noul sezon al ligii a 4-a va debuta pe 18 august. În 
prealabil, se va desfăşura şi o etapă din cadrul Cupei 
României – Faza judeţeană.

Din noul sezon, 
echipele din Liga 3 vor 
folosi un jucător U21 

şi doi U20
Sezonul 2018-2019 al competiţiei Liga 3 va aduce o 
schimbare importantă la nivelul jucătorilor pe care 
echipele sunt obligate să îi folosească pe toata durata 
meciurilor. Astfel, din noua ediţie de campionat, 
alineatul 11 al articolului 45 din noul Regulament de 
Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF), aprobat în 
şedinţa Comitetului de urgenţă din 20 iulie 2018, 
aduce următoarele modificări:

Echipele din Liga 3 vor fi obligate să folosească pe 
toată durata jocurilor din campionat cel puţin 2 
jucători sub 20 ani (pentru sezonul 2018-2019 va 
însemna născuţi dupa data de 01.01.1999) şi unul sub 
21 de ani (pentru sezonul 2018-2019 va însemna 
născut după data de 01.01.1998), toţi formaţi la nivel 
naţional. Dacă unul sau mai mulţi jucători dintre cei 3 
mentionaţi sunt eliminaţi din teren, echipa în cauză 
nu este obligată să introducă în teren un alt/alţi 
jucător care să îndeplinească condiţiile respective.

Sursa www.frf.ro

CS Leaders Călăraşi, 
pe 3 la Cupa României 

pentru seniori

n Baseball
Anunţ de lansare a proiectului cu titlul „Dezvoltarea Baseball-ului în 

Municipiul Călăraşi la nivel de seniori”, derulat în baza contractului de 
finanţare nerambursabilă cu nr. 30.147 / 11.07.2018

n AJF Călăraşi

Liga a 4-a ar 
putea aduna la 
start 18 echipe

Agricola Borcea, pe 11 la 
prima sa „experienţă” în liga a 3-a!
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