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Agricola Borcea a debutat, oficial, cu dreptul în noul 
sezon 2018 – 2019. Miercurrea trecută, Borcea a 
câştigat cu 3-1, partida din deplasare, cu echipa 
constănţeană, CS Mihail Kogălniceanu, câştigătoarea 
fazei judeţene a Cupei României, în cadrul primei faze a 
Cupei României, ediţia naţională.
Agricola, care a demonstrat că, de regulă, se mobilizează 
exemplar înaintea meciurilor oficiale, a condus la pauză 
cu 2-0, dominând categoric partida, disputată împotriva 
unui adversar tenace care şi-a vândut scump pielea.
Fără cele două „vârfuri” de meserie, Marian Şerban, 
plecat la Unirea Slobozia şi Alexandru Văduva, Agricola 
care s-a despărţit la finele stagiunii trecute şi de 
antrenorul Daniel Iftodi, merge mai departe cu acelaşi 
nucleu de jucători, strânşi în jurul lui Mihai Alcsandru şi 
Ilie Gaţă, mizând în continuare pe susţinerea primarului 
Aniel Nedelcu.
În viitorul sezon al ligii a 3-a, Agricola Borcea va fi 
antrenată de Virgil Niţoi, fostul tehnician al modelenilor 
de la Înainte. În acest moment, lotul este format din 16 
jucători însă primarul Aniel Nedelcu a promis că până la 
startul campionatului vor mai fi aduşi cel puţin 2-3 
jucători.

de n-a mai avut la îndemână 7-8 mii 
de lei cât reprezintă contravaloarea 
baremului de participare, sumă pe 
care să o achite din buzunarul propriu 
exonerând astfel Primăria de la plată?

De oameni iubitori ai sportului rege 
care să susţină financiarmente cu 
banii lor, echipele din campionatul 

Mostiştea Ulmu, prin reprezentantul apucă...finalul sezonului! adus 3 jucători. sau Liga căruţaşilor, parcă!). Dar nu s- judeţean precum Vasile Târşolea dar 
ei, s-a opus categoric propunerii A fost de bun augur întrucât cu un Desigur, frustrările s-au strâns în a întâmplat aşa. Şi Mostiştea ar putea şi Constantin Anghel e mare nevoie în 
preşedintelui AJF Călăraşi, Dorinel astfel de „nabab” în spate, lotul dreptul domnului Târşolea care a trece prin „drama” celor de la Venus. fotbalul călărăşean. Valoarea 
Dincă, lansate sâmbătă, în cadrul Mostiştei pentru L4 a fost sensibil considerat că drumul spre victorie ar Să ne imaginăm că la finele sezonului competiţiei creşte sensibil iar dacă 
Adunării Generale Extraordinare a viitor, formaţia din Ulmu-ul natal al domnul Târşolea şi-a propus să 
membrilor asociaţi, de a se mări lui Târşolea va trece de baraj şi din domine în acest sezon campionatul 
numărul formaţiilor paticipante în aceleaşi motive de natură financiară judeţean, satisfacţia va fi şi mai mare 
viitorul sezon al ligii a 4-a de la 16 la nu se va putea înscrie în campionatul depăşind nume grele precum Venus. 
18. Nu pentru că printre viitoarele ligii a 3-a. Cum i-ar pica domnului Să te baţi doar cu Crivăţ, Radovanu, 
competitoare s-ar fi aflat Progresul Târşolea o reacţie negativă, de Grădiştea ori Curcani şi lista poate 
Fundulea ori Unirea Dragalina ci respingere din partea aliaţilor săi de continua e ca şi cum ai asista la un 
pentru că la start s-ar fi aliniat şi acum? Bine, în niciu un caz! duel între un orb şi un chior. 
Venus Independenţa, campioana care Dar Mostiştea nu e nici un moment 

În orice caz, nu cred că pe domnul 
din motive exclusiv financiar a refuzat de transparenţă în ceea ce priveşte 

Târşolea l-ar avantaja vreuna din 
să se înscrie în L3, după ce câştigase finanţarea jucătorilor care au evoluat 

“poziţiile” de mai sus.
barajul de promovare, care după nu de puţine ori pe prime extrem de 

În continuare, pot apărea şi alte părerea lor şi altor frustraţi ar fi atractive, cel puţin pentru Călăraşi. 
chestiuni, ca de pildă:  trebuit să fie exilată direct în liga a 5- Din câte ştiu, Primăria comunei Ulmu, 

a. Atitudine total lipsită de fair play una modestă din punct de vedere al Cine e de fapt preşedintele AS 
din partea unei competitoare care veniturilor locale, achită Mostiştea? Cumva domnul George 
are exact acelaşi regim de finanţare, contravaloarea baremului de Alexandru, cel care a avut mandat îmbunătăţit graţie resurselor fi fost mult mai lesne de străbătut 
adică exclusiv privat, ca şi Venus participare în liga a 4-a a echipei clar din partea lui Vasile Târşolea să financiare puse la dispoziţe cu multă fără Venus, în coastă! 
Independenţa! Mostiştea. Adevărat sau nu? voteze împotriva înscrierii celor de la lejeritate de prosperul om de afaceri. M-aş fi aşteptat din partea domniei 

Dacă e adevărat, atunci de ce anul Pesemne că numai aşa ar fi putut şi Venus în campionatul judeţean? Crezând că va scăpa mai uşor de sale la mai multă înţelegere, 
trecut, în startul campionatului, Mostiştea să devină o candidată certă Venus, domnul Târşolea n-a ezitat să toleranţă faţă de conducerea rivalilor Domnul Vasile Târşolea are, pe lângă 
imediat după remiza la 3, de la atât la câştigarea campionatului cât şi facă primele „cumpărături” chiar de de la Venus, în raport cu rigorile Ligii calitatea de finanţator sau sponsor şi 
Mănăstirea cu Unirea, domnul a Cupei României – faza judeţeană, la Independenţa. Insuficiente, atât a 3-a. Acolo bugetul şi pretenţiile sunt pe cea de preşedinte? 
Târşolea şi-a permis să critice competiţie pe care a câştigat-o şi în numeric cât şi valoric pentru că în mult mai mari şi la fel ca şi în cazul 

Între Primăria Ulmu şi AS Mostiştea virulent, pe un site local de sport, acest an dar a fost eliminată încă din duelurile directe, Venus a câştigat 4 său şi cei de la Independenţa mizează 
există vreun contract de închiriere a prestaţia arbitrilor pe care-i bănuia primul tur al ediţiei naţionale! puncte din 6 în campionat (culmea, a pe resurse private şi nu publice ca la 
terenului de joc? de „combinaţii” cu Venus, deşi Ghinion, nu? Cu Venus într-o astfel de învins-o pe Mostiştea chiar la ea Ciocăneşti ori Roseţi. Şi nu numai!

Primăria Ulmu nu reuşise până la ora Dacă domnul Târşolea a cheltuit în competiţie, precum campionatul acasă!) iar în semifinalele Cupei, Domnul Târşolea a ales să spună „nu” 
acelui meci să achite contravaloarea sezonul trecut o sumă importantă judeţean, s-a dovedit că greu al naibii ambele jocuri s-au încheiat la celor de la Venus în L4, deşi prin 
baremului de participare în L4? Cum (unii vorbesc chiar de vreo 5 miliarde să visezi la „event”! egalitate, Ulmu calificându-se în reprezentantul său ar fi putut să-şi 
naiba să critice un arbitraj pe care nu- de lei vechi!) pe finanţarea echipei, Mostiştea Ulmu a venit anul trecut finală graţie numărului mai mare de justifice opţiunea. Măcar să invoce 
l achitase? de ce n-a putut / n-a vrut să suporte din L5 şi a trezit, deodată, interesul goluri marcate în deplasare. Noroc cu textul din Regulament care prevede 

şi contravaloarea baremului de omului de afaceri, Vasile Târşolea, un Şi dacă domnul Târşolea ar fi cheltuit portarul lor care a înscris fix în „expres” ca echipa care câştigă 
participare a echipei în L4? Ce mai personaj cunoscut în fotbalul o mica avere cu aceşti jucători (unii ultimele secunde golul egalizator în barajul şi nu se înscrie în L3 să fie 
însemnau pentru domnia sa cei 7-călărăşean ca pe un cal breaz. Nu mai vorbesc chiar de vreo 5 miliarde de retur, la Ulmu! Altfel... La fel a trimisă „la dracu'”, pardon, în liga a 5-
8000 de lei în plus?scormonim trecutul pentru că ne lei vechi), în sezonul precedent, cum procedat şi în vara asta când a mai a (în limbaj rural, Categoria Remorca 

După executarea loviturilor de la 11 Marţi, 14 august 2018, şi 
metri, scorul final a fost 9-8 în miercuri, 15 august 2018, cu 
favoarea, desigur, a olteniţenilor.

începere de la ora 17:30, va 
Înainte Modelu s-a deplasat la 

avea loc faza a doua a etapei Axintele unde s-a impus tot cu 3-1, 
naţionale a Cupei României. în faţa câştigătoarei Cupei României 

– faza judeţeană Ialomiţa, Axintele.
Agricola Borcea va juca acasă cu 

În conformitate cu formatul aprobat ACSM Olteniţa iar Înainte Modelu va 
în şedinţa Comitetului de Urgenţă forţa pătrunderea în faza a 2-a în 
din 17 iulie 2018, în această etapă duelul cu Axiopolis Cernavodă, tot 
au intrat în competiţie cele 34 de pe teren propriu.
câştigătoare ale fazei I şi 22 de 

În prima fază, Agricola a învins-o cu 
echipe care au evoluat în ediţia 

3-1, în deplasare pe CS Mihail 
precedentă a competiţiei Liga 3, 

Kogălniceanu, câştigătoarea Cupei 
urmând a se disputa un total de 28 

României - faza judeţeană 
de meciuri, într-o singură manşă, 

Constanţa. Viitoarea sa adevrsară, 
eliminatorie.

ACSM Olteniţa a avut nevoie şi de 
Conform articolului 30, punctul 9 lovituri de departajare pentru a se 
din ROAF, în caz de egalitate după impune la Ulmu în faţa celor de la 
90 de minute de joc, se vor disputa Mostiştea, câştigătoarea fazei 
prelungiri și, dacă egalitatea va judeţene a Cupei. La finele timpului 
persista, se vor executa lovituri de regulamentar şi a celor două reprize 
departajare. de prelungiri, scorul a fost egal, 2-2. 

n Liga a 3-a

Dunărea Călăraşi reuşeşte şi în etapa a 3-a a Deşi a evoluat doar în ultimele 25 de minute, 
să furnizeze un jucător în echipa ideală, s-a evidenţiat din plin. A marcat un gol, primul 
realizată de revista LPF. În acest „11” figurează în campionat pentru roş-albaştri, şi a oferit o 
fundaşul central, Alin Dobrosavlevici, autorul pasă decisivă. Este o mare speranţă a 
golului egalizator al echipei noastre în jocul de fotbalului românesc.
la Tg. Mureş cu Hermannstadt. Sosit la Darius Olaru (Gaz Metan / 20 ani / 3 jocuri) - 
Călăraşi la finele anului trecut, Dobrosavlevici Cu un gol şi o pasă decisivă, decarul 
a fost integralist în toate cele 3 partide oficiale medieşenilor a fost omul meciului care i-a dus 
disputate de Dunărea în acest sezon al ligii I. pe ardeleni în fruntea clasamentului, cu două 
În primele două runde, portarul Cătălin puncte avans faţă de prima urmăritoare. Este 
Straton a fost inclus în echipa ideală. unul dintre remarcaţii Ligii 1 în acest start de 

sezon.Iată cum arată cel mai bun unsprezece în 
Florin Tănase (FCSB / 23 ani / 3 jocuri) - A viziunea revistei LPF:
avut o prestaţie demnă de decar. I-a oferit lui 

n PORTAR
Gnohere două pase decisive, ambele la fel de 

Cătălin Căbuz (AFC Hermannstadt / 22 ani / 3 spectaculoase. Este un jucător indispensabil în 
jocuri) - Chiar dacă a primit gol în prelungiri, jocul gândit de Nicolae Dică.
tânărul portar sibian s-a remarcat prin mai 

n ATACANŢImulte intervenţii. Prestaţii bune în toate cele 
3 meciuri din ediţia curentă. Denis Drăguş (Viitorul / 19 ani / 3 jocuri) - 
n FUNDAŞI Intrat pe teren în repriza secundă, a schimbat 

total jocul dobrogenilor. Trece printr-o Andrei Miron (FC Botoşani / 24 ani / 3 jocuri) 
perioadă formidabilă, dovadă că a marcat de - S-a dovedit a fi din nou decisiv pentru echipa 
5 ori în acest start de sezon competiţional, în sa, de astă dată printr-un gol marcat. În 
toate competițiile.momentul de faţă, împreună cu Andrei Burcă, 

formează unul dintre cele mai bune cupluri de Harlem Gnohere (FCSB / 30 ani / 2 jocuri) - 
fundaşi centrali din Liga 1. Un veritabil vârf de careu. A ajuns la 40 de 
Alin Dobrosavlevici (Dunărea / 23 ani / 3 goluri în doar 92 de jocuri bifate pe prima 
jocuri) - A marcat golul graţie căruia elevii lui scenă din România, o cifră de-a dreptul 
Dan Alexa au rămas neînvinşi pe prima scenă, impresionantă.
ceea ce reprezintă o performanţă remarcabilă 

Alexandru Mitriţă (U Craiova / 23 ani / 3 pentru o nou-promovată. A fost doar a doua 
jocuri) - A marcat primele goluri ale oltenilor sa reuşită în Liga 1.
din acest sezon. Graţie dublei izbutite în 

Sorin Buşu (Gaz Metan / 29 ani / 3 jocuri) - A ultima rundă, rapidul jucător craiovean a 
făcut unul dintre cele mai bune meciuri în ajuns la 20 de reuşite în 84 de meciuri jucate 
tricoul Gazului. Pe lângă pasa de gol, s-a în Liga 1.
remarcat prin raidurile din banda sa, unde a 

n ANTRENORUL ETAPEI:acoperit excelent ambele faze de joc.
n MIJLOCAŞI Nicolae Dică (FCSB / 38 ani) - A îmbinat 
Valentin Mihăilă (U Craiova / 18 ani / 2 excelent experienţa cu tinereţea şi a format o 
jocuri) - Titularizat pentru a doua oară în echipă care practică un joc în viteză de 
prima ligă, tânărul jucător craiovean a fost o calitate. De asemenea, a schimbat excelent, 2 
surpriză plăcută. Contra Botoşaniului, acesta a dintre jucătorii introduşi de "Dicanio" 
scos un penalty şi a oferit o pasă decisivă. contribuind  la reuşitele roş-albaştrilor.
Olimpiu Moruţan (FCSB / 19 ani / 3 jocuri) - Sursa www.lpf.ro

În această lună, cea mai iubită echipă de promoveze în Divizia B la finalul sezonului 
fotbal a judeţului va celebra 39 de ani de 1994-1995. 
când poartă numele de DUNĂREA După 1989, Dunărea joacă în Divizia B în 
CĂLĂRAŞI. Se întâmpla în august 1979 ediţiile 1995-1996, 1996-1997 şi 1997-1998 
atunci când Celuloza Călăraşi, echipă când şi retrogradează.
înfiinţată în 1964, pe fundamentul Energia 
Călăraşi, îşi schimba numele în Dunărea.

La finalul sezonului 1978 – 1979, Celuloza a 
promovat în Divizia B însă avea să evolueze 
în cel de-al doilea eşalon sub titulatura de 
Dunărea. Echipa rezistă doar un singur 
sezon în Div. B (1979 – 1980), retrogradează 
dar revine în B la finalul ediţiei de campionat 
1980 – 1981. Urmează alte 3 stagiuni în B, 
retrogradând în Divizia C la finalul sezonului 
1983-1984. După doar un campionat 
petrecut în C, Dunărea revine în B la finalul 
ediţiei 1984-1985. Joacă în B sub denumirea 
de Oţelul Călăraşi, retrogradând la finele 
ediţiei 1985-1986. Revine în cel de-al doilea 
eşalon la finalul stagiunii 1986-1987 sub 
denumirea de Dunărea dar retrogradează în În august 2005 se constituie AFC Dunărea 
C, la finalul ediţiei de campionat 1988-1989. 2005 Călăraşi, membri asociaţi fiind Consiliul 

Judeţean Călăraşi, Consiliul Local Călăraşi După Revoluţie, mai exact în ediţia 1991-
prin Primăria Călăraşi şi SC Ecoaqua SA 1992, Dunărea ajunge până în sferturile de 
Călăraşi.finală ale Cupei României fiind depăşită de 

Politehnica Timişoara. Până în acea fază, Revine în Div. B sau Liga a 2-a după 18 ani, 
Dunărea trecuse succesiv de Dunărea mai exact la finalul stagiunii 2014-2015.
Grădiştea (5-1), Unirea Urziceni (1-0), La finalul stagiunii 2015-2016, Dunărea a 
Victoria Ţăndărei (2-1), Flacăra Moreni (5-4, fost la un pas de a juca ultimul baraj de 
după executarea loviturilor de departajare), promovare în liga I. După ce a câştigat la 
Gloria Bistriţa (3-2), ASA Tg. Mureş (2-1, Călăraşi cu 3-1 duelul cu UTA, la Arad a 
partidă ce s-a desfăşurat la Ploieşti). cedat cu 4-1, în prelungiri, ratând şansa de a 

juca împotriva ilfovenilor de la FC Voluntari, În sferturi, în meciul tur cu Poli, la Călăraşi, 
în ultimul baraj.pe 26 martie 1992, Dunărea a învins cu 1-0, 

graţie golului marcat de Nelu Farin, în Dunărea Călăraşi a reuşit până la urmă să 
minutul 21. În retur, pe 15 aprilie, Poli a urce în prima ligă, clasându-se pe primul loc 

în topul L2 la finalul campionatului 2017-câştigat cu 2-0 şi s-a calificat în penultimul 
2018 sub tandemul Florin Brişan act al competiţiei. A fost cea mai bună 
(preşedinte) – Dan Alexa (antrenor).performanţă a Dunării din toată existenţa 

sa. Pe 22 iulie, Dunărea va disputa şi primul joc 
în L1. Adversara sa va fi FC Viitorul Pe 13 februarie 1993, din raţiuni financiare 
Constanţa, campioana României în 2017.Dunărea fuzionează cu Sportul Călăraşi 

rezultând Sportul Agroconsid. Sursa: Nouă decenii de fotbal pe malul 
Borcei, carte scrisă în 2010 de Laurean În vara anului următor, se revine la numele 
Moţăţăianu.de Dunărea Călăraşi care va reuşi să 

 Etapa a 1-a / Sâmbătă, 18 august Venus Independenţa – Steaua Etapa a 8-a / Sâmbătă, 6 octombrie Dunărea Grădiştea – Unirea Dragalina ACS Roseţi – Viitorul Curcani
Viitorul Plătăreşti – Progresul Fundulea Progresul Fundulea – Dunărea Steaua Radovanu – ACS RoseţiRadovanu Unirea Dragalina – Partizan Crivăţ
Mostiştea Ulmu – Zarea Cuza Vodă Victoria Lehliu – Dunărea Grădiştea Ciocăneşti Tricolorul Jegălia – Unirea Mănăstirea Victoria Dragoş Vodă – Tricolorul Jegălia
Unirea Mănăstirea – Victoria Chirnogi Victoria Chirnogi – Victoria Dragoş Vodă Venus Independenţa – Spicul Vîlcelele Partizan Crivăţ – Mostiştea Ulmu Dunărea Grădiştea – Steaua Radovanu
ACS Roseţi – Victoria Lehliu Zarea Cuza Vodă – Unirea Dragalina Victoria Lehliu – Viitorul Curcani Viitorul Curcani – Viitprul Plătăreşti
Unirea Dragalina – Venus Independenţa Viitorul Plătăreşti – ACS Roseţi Victoria Chirnogi – Partizan Crivăţ Spicul Vîlcelele – Zarea Cuza Vodă Etapa a 15-a / Sâmbătă, 24 noiembrie
Victoria Dragoş Vodă – Dunărea Mostiştea Ulmu – Unirea Mănăstirea Zarea Cuza Vodă – Tricolorul Jegălia Dunărea Ciocăneşti – Victoria Chirnogi Steaua Radovanu – Progresul Fundulea
Ciocăneşti Viitorul Plătăreşti – Steaua Radovanu Venus Independenţa – Victoria Lehliu Tricolorul Jegălia – Dunărea Grădiştea

Etapa a 5-a / Sâmbătă, 15 septembrieDunărea Grădiştea – Spicul Vîlcelele Mostiştea Ulmu – Dunărea Grădiştea
Partizan Crivăţ – Victoria Dragoş VodăUnirea Mănăstirea – Progresul FunduleaSteaua Radovanu – Viitorul Curcani Unirea Mănăstirea – Victoria Dragoş Etapa a 12-a / Sâmbătă, 3 noiembrie Viitorul Curcani – Unirea DragalinaACS Roseţi – Mostiştea UlmuTricolorul Jegălia – Partizan Crivăţ Vodă Progresul Fundulea – Victoria Lehliu Spicul Vîlcelele – ACS RoseţiUnirea Dragalina – Viitorul Plătăreşti ACS Roseţi – Unirea Dragalina Victoria Chirnogi – Venus Independenţa Dunărea Ciocăneşti – Unirea MănăstireaVictoria Dragoş Vodă – Zarea Cuza VodăEtapa a 2-a / Sâmbătă, 25 august Zarea Cuza Vodă – Dunărea Ciocăneşti
Venus Independenţa – Mostiştea UlmuDunărea Grădiştea – Victoria ChirnogiProgresul Fundulea – Partizan Crivăţ Etapa a 9-a / Sâmbătă, 13 octombrie Viitorul Plătăreşti – Spicul VîlceleleSteaua Radovanu – Victoria Lehliu Victoria Lehliu – Viitorul PlătăreştiViitorul Curcani – Tricolorul Jegălia Unirea Dragalina – Progresul Fundulea Mostiştea Ulmu – Viitorul CurcaniTricolorul Jegălia – Venus Independenţa Victoria Chirnogi – Zarea Cuza VodăSpicul Vîlcelele – Steaua Radovanu Victoria Dragoş Vodă – ACS Roseţi Unirea Mănăstirea – Partizan CrivăţPartizan Crivăţ – Dunărea CiocăneştiDunărea Ciocăneşti – Dunărea Grădiştea Dunărea Grădiştea – Unirea Mănăstirea ACS Roseţi – Tricolorul JegăliaViitorul Curcani – Spicul Vîlcelele Etapa a 16-a / Sâmbătă, 1 decembrieVenus Independenţa – Victoria Dragoş Steaua Radovanu – Mostiştea Ulmu Unirea Dragalina – Steaua Radovanu
Progresul Fundulea – Zarea Cuza VodăTricolorul Jegălia – Viitorul PlătăreştiVodă Victoria Dragoş Vodă – Dunărea Etapa a 6-a / Sâmbătă, 22 septembrie
Viitorul Plătăreşti – Victoria ChirnogiPartizan Crivăţ – Zarea Cuza VodăVictoria Lehliu – Unirea Dragalina GrădişteaProgresul Fundulea – Spicul Vîlcelele

Viitorul Curcani – Victoria Chirnogi Mostiştea Ulmu – Victoria LehliuVictoria Chirnogi – ACS Roseţi Dunărea Ciocăneşti – Viitorul Curcani
Spicul Vîlcelele – Victoria Lehliu Unirea Mănăstirea – Venus Zarea Cuza Vodă – Unirea Mănăstirea Venus Independenţa – Partizan Crivăţ Etapa a 13-a / Sâmbătă, 10 noiembrie
Dunărea Ciocăneşti – Venus Viitorul Plătăreşti – Mostiştea Ulmu IndependenţaVictoria Lehliu – Tricolorul Jegălia Dunărea Grădiştea – Progresul Fundulea
Independenţa ACS Roseţi – Dunărea CiocăneştiVictoria Chirnogi – Steaua Radovanu Steaua Radovanu – Victoria Dragoş 

Etapa a 3-a / Sâmbătă, 1 septembrie Unirea Dragalina – Spicul VîlceleleZarea Cuza Vodă – Dunărea Grădiştea Vodă
Mostşitea Ulmu – Progresul Fundulea Etapa a 10-a / Sâmbătă, 20 octombrie Victoria Dragoş Vodă – Viitorul CurcaniViitorul Plătăreşti – Victoria Dragoş Tricolorul Jegălia – Unirea Dragalina
Unirea Mănăstirea – Viitorul Plătăreşti Progresul Fundulea – Venus Vodă Dunărea Grădiştea – Partizan CrivăţPartizan Crivăţ – ACS Roseţi
ACS Roseţi – Zarea Cuza Vodă IndependenţaMostiştea Ulmu – Unirea Dragalina Steaua Radovanu – Tricolorul JegăliaViitorul Curcani – Unirea MănăstireaUnirea Dragalina – Victoria Chirnogi Victoria Lehliu – Dunărea CiocăneştiUnirea Mănăstirea – ACS Roseţi Spicul Vîlcelele – Mostiştea UlmuVictoria Dragoş Vodă – Victoria Lehliu Victoria Chirnogi – Spicul Vîlcelele Etapa a 17-a / Sâmbătă, 8 decembrieDunărea Ciocăneşti – Viitorul PlătăreştiDunărea Grîdiştea – Venus Zarea Cuza Vodă – Viitorul CurcaniEtapa a 7-a / Sâmbătă, 29 septembrie Tricolorul Jegălia – Progresul FunduleaVenus Independenţa – Zarea Cuza VodăIndependenţa Viitorul Plătăreşti – Partizan CrivăţACS Roseţi – Progresul Fundulea Partizan Crivăţ – Steaua RadovanuVictoria Lehliu – Victoria ChirnogiSteaua Radpvanu – Dunărea Ciocăneşti Mostiştea Ulmu – Tricolorul JegăliaUnirea Dragalina – Unirea Mănăstirea

Viitorul Curcani – Dunărea GrădişteaTricolorul Jegălia – Spicul Vîlcelele Unirea Mănăstirea – Steaua RadovanuVictoria Dragoş Vodă – Mostiştea Ulmu
Spicul Vălcelele – Victoria Dragoş VodăEtapa a 14-a / Sâmbătă, 17 noiembriePartizan Crivăţ – Viitorul Curcani ACS Roseţi – Dunărea GrădişteaDunărea Grădiştea – Viitorul Plătăreşti
Dunărea Ciocăneşti – Unirea DragalinaProgresul Fundulea – Victoria ChirnogiUnirea Dragalina – Victoria Dragoş VodăSteaua Radovanu – Zarea Cuza Vodă
Venus Independenţa – ACS RoseţiZarea Cuza Vodă – Victoria LehliuEtapa a 4-a / Sâmbătă, 8 septembrie Tricolorul Jegălia – Victoria Chirnogi

Viitorul Plătăreşti – Venus Independenţa Victoria Lehliu – Unirea MănăstireaProgresul Fundulea – Viitorul Curcani Partizan Crivăţ – Victoria Lehliu Etapa a 11-a / Sâmbătă, 27 octombrie
Mostiştea Ulmu – Dunărea Ciocăneşti Victoria Chirnogi – Mostiştea UlmuSpicul Vîlcelele – Partizan Crivăţ Viitorul Curcani – Venus Independenţa Victoria Dragoş Vodă – Progresul 
Unirea Mănăstirea – Spicul VîlceleleSpicul Vîlcelele – Dunărea Ciocăneşti Zarea Cuza Vodă – Viitorul PlătăreştiDunărea Ciocăneşti – Tricolorul Jegălia Fundulea

Conducerea AJF Călăraşi le-a pus gând rău echipelor 
care nu şi-au achitat până acum datoriile faţă de 
asociaţie. Preşedintele Dorinel Dincă a anunţat 
sâmbătă în cadrul şedinţei extraordinare a Adunării 
Generale a Membrilor asociaţi că formaţiile care 
înregistrează restanţe sunt somate să le achite până pe 
18 august, când va avea loc şi startul noii ediţii a 
campionatului judeţean. Altfel riscă să nu fie 
programate în campionat.
De asdemenea, până la jumătatea lunii septembrie, 
toate echipele angrenate în L4 vor trebuie să vireze în 
contul AJF contravaloarea taxei de participare în ediţia 
de campionat 2018 - 2019.

Agricola Borcea - ACSM 
Olteniţa, în faza a 3-a a Cupei 
României. Înainte va juca la 

Modelu cu Axiopolis Cernavodă

w Sănătatea Darabani - CSM Bucovina Rădăuţi

w Industria Galda - Performanţa Ighiu

w Sportul Petreşti - Metalurgistul Cugir 

w FC Avrig - AFC Unirea

w Victoria Zăbrani - Şoimii Lipova

w Gloria Lunca-Teuz Cermei - Naţional Sebiş

w Croaţia Clocotici - Ghiroda şi Giarmata Vii

w Cetate Deva - CSM Lugoj

w Petrolul Ţicleni - ACSO Filiaşi

w CSM Slatina - U Craiova II

w Unirea Bascov - Sporting Roşiori 

w Gloria Corneşti - CSM Flacăra Moreni

w CS Tunari - SC Popeşti-Leordeni

w Sticla Arieșul Turda - Sănătatea Servicii 
Publice Cluj-Napoca

w Minaur Baia Mare - Unirea Tăşnad

w Viitorul Liteni - CSM Roman

w Unirea Mirceşti - Ceahlăul Piatra Neamţ

w Universitatea Dunărea de Jos Galaţi - 
Sporting Lieşti

w Pescăruşul Sarichioi Jr. - Suporter Club 
Oţelul Galaţi

w Înainte Modelu - Axiopolis Sport Cernavodă

w Agricola Borcea - ACSM Olteniţa

w Victoria Traian - Unirea Slobozia

w CSM Râmnicu Sărat - Metalul Buzău

w CSM Focşani - KSE Târgu Secuiesc

w FC Precizia Săcele - Olimpic Cetate Râşnov

w Unirea Cristuru Secuiesc - AFC Hărman

w ACS Unu Fotbal Club Gloria - Avântul Reghin

w Fotbal Club R Bucureşti - CSO Bragadiru

Sursa www.frf.ro

Programul partidelor din 
această fază a competiţieiAgricola Borcea merge 

mai departe în Cupă!

n AJF Călăraşi

Echipele din liga a 4-a, 
somate să-şi achite datoriile!

De 39 de ani, DUNĂREA CĂLĂRAŞI! n Liga I Betano / Dunărea Călăraşi

Alin Dobrosavlevici, în echipa ideală a etapei a 3-a!

 Programul turului ligii a 4-a / Ediţia 2018 - 2019
Prima rundă a noului sezon al ligii a 4-a care va aduna la start 18 echipa va debuta sâmbătă, 18 august, de la ora 18.00. Turul se va desfăşura în perioada 18 august - 8 decembrie.

n AJF Călăraşi 

n Liga a 4-a

Mostiştea are nevoie de rivali puternici 
ca să ne convingă că ştie fotbal!



10 SPORT 11SPORT

Agricola Borcea a debutat, oficial, cu dreptul în noul 
sezon 2018 – 2019. Miercurrea trecută, Borcea a 
câştigat cu 3-1, partida din deplasare, cu echipa 
constănţeană, CS Mihail Kogălniceanu, câştigătoarea 
fazei judeţene a Cupei României, în cadrul primei faze a 
Cupei României, ediţia naţională.
Agricola, care a demonstrat că, de regulă, se mobilizează 
exemplar înaintea meciurilor oficiale, a condus la pauză 
cu 2-0, dominând categoric partida, disputată împotriva 
unui adversar tenace care şi-a vândut scump pielea.
Fără cele două „vârfuri” de meserie, Marian Şerban, 
plecat la Unirea Slobozia şi Alexandru Văduva, Agricola 
care s-a despărţit la finele stagiunii trecute şi de 
antrenorul Daniel Iftodi, merge mai departe cu acelaşi 
nucleu de jucători, strânşi în jurul lui Mihai Alcsandru şi 
Ilie Gaţă, mizând în continuare pe susţinerea primarului 
Aniel Nedelcu.
În viitorul sezon al ligii a 3-a, Agricola Borcea va fi 
antrenată de Virgil Niţoi, fostul tehnician al modelenilor 
de la Înainte. În acest moment, lotul este format din 16 
jucători însă primarul Aniel Nedelcu a promis că până la 
startul campionatului vor mai fi aduşi cel puţin 2-3 
jucători.

de n-a mai avut la îndemână 7-8 mii 
de lei cât reprezintă contravaloarea 
baremului de participare, sumă pe 
care să o achite din buzunarul propriu 
exonerând astfel Primăria de la plată?

De oameni iubitori ai sportului rege 
care să susţină financiarmente cu 
banii lor, echipele din campionatul 

Mostiştea Ulmu, prin reprezentantul apucă...finalul sezonului! adus 3 jucători. sau Liga căruţaşilor, parcă!). Dar nu s- judeţean precum Vasile Târşolea dar 
ei, s-a opus categoric propunerii A fost de bun augur întrucât cu un Desigur, frustrările s-au strâns în a întâmplat aşa. Şi Mostiştea ar putea şi Constantin Anghel e mare nevoie în 
preşedintelui AJF Călăraşi, Dorinel astfel de „nabab” în spate, lotul dreptul domnului Târşolea care a trece prin „drama” celor de la Venus. fotbalul călărăşean. Valoarea 
Dincă, lansate sâmbătă, în cadrul Mostiştei pentru L4 a fost sensibil considerat că drumul spre victorie ar Să ne imaginăm că la finele sezonului competiţiei creşte sensibil iar dacă 
Adunării Generale Extraordinare a viitor, formaţia din Ulmu-ul natal al domnul Târşolea şi-a propus să 
membrilor asociaţi, de a se mări lui Târşolea va trece de baraj şi din domine în acest sezon campionatul 
numărul formaţiilor paticipante în aceleaşi motive de natură financiară judeţean, satisfacţia va fi şi mai mare 
viitorul sezon al ligii a 4-a de la 16 la nu se va putea înscrie în campionatul depăşind nume grele precum Venus. 
18. Nu pentru că printre viitoarele ligii a 3-a. Cum i-ar pica domnului Să te baţi doar cu Crivăţ, Radovanu, 
competitoare s-ar fi aflat Progresul Târşolea o reacţie negativă, de Grădiştea ori Curcani şi lista poate 
Fundulea ori Unirea Dragalina ci respingere din partea aliaţilor săi de continua e ca şi cum ai asista la un 
pentru că la start s-ar fi aliniat şi acum? Bine, în niciu un caz! duel între un orb şi un chior. 
Venus Independenţa, campioana care Dar Mostiştea nu e nici un moment 

În orice caz, nu cred că pe domnul 
din motive exclusiv financiar a refuzat de transparenţă în ceea ce priveşte 

Târşolea l-ar avantaja vreuna din 
să se înscrie în L3, după ce câştigase finanţarea jucătorilor care au evoluat 

“poziţiile” de mai sus.
barajul de promovare, care după nu de puţine ori pe prime extrem de 

În continuare, pot apărea şi alte părerea lor şi altor frustraţi ar fi atractive, cel puţin pentru Călăraşi. 
chestiuni, ca de pildă:  trebuit să fie exilată direct în liga a 5- Din câte ştiu, Primăria comunei Ulmu, 

a. Atitudine total lipsită de fair play una modestă din punct de vedere al Cine e de fapt preşedintele AS 
din partea unei competitoare care veniturilor locale, achită Mostiştea? Cumva domnul George 
are exact acelaşi regim de finanţare, contravaloarea baremului de Alexandru, cel care a avut mandat îmbunătăţit graţie resurselor fi fost mult mai lesne de străbătut 
adică exclusiv privat, ca şi Venus participare în liga a 4-a a echipei clar din partea lui Vasile Târşolea să financiare puse la dispoziţe cu multă fără Venus, în coastă! 
Independenţa! Mostiştea. Adevărat sau nu? voteze împotriva înscrierii celor de la lejeritate de prosperul om de afaceri. M-aş fi aşteptat din partea domniei 

Dacă e adevărat, atunci de ce anul Pesemne că numai aşa ar fi putut şi Venus în campionatul judeţean? Crezând că va scăpa mai uşor de sale la mai multă înţelegere, 
trecut, în startul campionatului, Mostiştea să devină o candidată certă Venus, domnul Târşolea n-a ezitat să toleranţă faţă de conducerea rivalilor Domnul Vasile Târşolea are, pe lângă 
imediat după remiza la 3, de la atât la câştigarea campionatului cât şi facă primele „cumpărături” chiar de de la Venus, în raport cu rigorile Ligii calitatea de finanţator sau sponsor şi 
Mănăstirea cu Unirea, domnul a Cupei României – faza judeţeană, la Independenţa. Insuficiente, atât a 3-a. Acolo bugetul şi pretenţiile sunt pe cea de preşedinte? 
Târşolea şi-a permis să critice competiţie pe care a câştigat-o şi în numeric cât şi valoric pentru că în mult mai mari şi la fel ca şi în cazul 

Între Primăria Ulmu şi AS Mostiştea virulent, pe un site local de sport, acest an dar a fost eliminată încă din duelurile directe, Venus a câştigat 4 său şi cei de la Independenţa mizează 
există vreun contract de închiriere a prestaţia arbitrilor pe care-i bănuia primul tur al ediţiei naţionale! puncte din 6 în campionat (culmea, a pe resurse private şi nu publice ca la 
terenului de joc? de „combinaţii” cu Venus, deşi Ghinion, nu? Cu Venus într-o astfel de învins-o pe Mostiştea chiar la ea Ciocăneşti ori Roseţi. Şi nu numai!

Primăria Ulmu nu reuşise până la ora Dacă domnul Târşolea a cheltuit în competiţie, precum campionatul acasă!) iar în semifinalele Cupei, Domnul Târşolea a ales să spună „nu” 
acelui meci să achite contravaloarea sezonul trecut o sumă importantă judeţean, s-a dovedit că greu al naibii ambele jocuri s-au încheiat la celor de la Venus în L4, deşi prin 
baremului de participare în L4? Cum (unii vorbesc chiar de vreo 5 miliarde să visezi la „event”! egalitate, Ulmu calificându-se în reprezentantul său ar fi putut să-şi 
naiba să critice un arbitraj pe care nu- de lei vechi!) pe finanţarea echipei, Mostiştea Ulmu a venit anul trecut finală graţie numărului mai mare de justifice opţiunea. Măcar să invoce 
l achitase? de ce n-a putut / n-a vrut să suporte din L5 şi a trezit, deodată, interesul goluri marcate în deplasare. Noroc cu textul din Regulament care prevede 

şi contravaloarea baremului de omului de afaceri, Vasile Târşolea, un Şi dacă domnul Târşolea ar fi cheltuit portarul lor care a înscris fix în „expres” ca echipa care câştigă 
participare a echipei în L4? Ce mai personaj cunoscut în fotbalul o mica avere cu aceşti jucători (unii ultimele secunde golul egalizator în barajul şi nu se înscrie în L3 să fie 
însemnau pentru domnia sa cei 7-călărăşean ca pe un cal breaz. Nu mai vorbesc chiar de vreo 5 miliarde de retur, la Ulmu! Altfel... La fel a trimisă „la dracu'”, pardon, în liga a 5-
8000 de lei în plus?scormonim trecutul pentru că ne lei vechi), în sezonul precedent, cum procedat şi în vara asta când a mai a (în limbaj rural, Categoria Remorca 

După executarea loviturilor de la 11 Marţi, 14 august 2018, şi 
metri, scorul final a fost 9-8 în miercuri, 15 august 2018, cu 
favoarea, desigur, a olteniţenilor.

începere de la ora 17:30, va 
Înainte Modelu s-a deplasat la 

avea loc faza a doua a etapei Axintele unde s-a impus tot cu 3-1, 
naţionale a Cupei României. în faţa câştigătoarei Cupei României 

– faza judeţeană Ialomiţa, Axintele.
Agricola Borcea va juca acasă cu 

În conformitate cu formatul aprobat ACSM Olteniţa iar Înainte Modelu va 
în şedinţa Comitetului de Urgenţă forţa pătrunderea în faza a 2-a în 
din 17 iulie 2018, în această etapă duelul cu Axiopolis Cernavodă, tot 
au intrat în competiţie cele 34 de pe teren propriu.
câştigătoare ale fazei I şi 22 de 

În prima fază, Agricola a învins-o cu 
echipe care au evoluat în ediţia 

3-1, în deplasare pe CS Mihail 
precedentă a competiţiei Liga 3, 

Kogălniceanu, câştigătoarea Cupei 
urmând a se disputa un total de 28 

României - faza judeţeană 
de meciuri, într-o singură manşă, 

Constanţa. Viitoarea sa adevrsară, 
eliminatorie.

ACSM Olteniţa a avut nevoie şi de 
Conform articolului 30, punctul 9 lovituri de departajare pentru a se 
din ROAF, în caz de egalitate după impune la Ulmu în faţa celor de la 
90 de minute de joc, se vor disputa Mostiştea, câştigătoarea fazei 
prelungiri și, dacă egalitatea va judeţene a Cupei. La finele timpului 
persista, se vor executa lovituri de regulamentar şi a celor două reprize 
departajare. de prelungiri, scorul a fost egal, 2-2. 

n Liga a 3-a

Dunărea Călăraşi reuşeşte şi în etapa a 3-a a Deşi a evoluat doar în ultimele 25 de minute, 
să furnizeze un jucător în echipa ideală, s-a evidenţiat din plin. A marcat un gol, primul 
realizată de revista LPF. În acest „11” figurează în campionat pentru roş-albaştri, şi a oferit o 
fundaşul central, Alin Dobrosavlevici, autorul pasă decisivă. Este o mare speranţă a 
golului egalizator al echipei noastre în jocul de fotbalului românesc.
la Tg. Mureş cu Hermannstadt. Sosit la Darius Olaru (Gaz Metan / 20 ani / 3 jocuri) - 
Călăraşi la finele anului trecut, Dobrosavlevici Cu un gol şi o pasă decisivă, decarul 
a fost integralist în toate cele 3 partide oficiale medieşenilor a fost omul meciului care i-a dus 
disputate de Dunărea în acest sezon al ligii I. pe ardeleni în fruntea clasamentului, cu două 
În primele două runde, portarul Cătălin puncte avans faţă de prima urmăritoare. Este 
Straton a fost inclus în echipa ideală. unul dintre remarcaţii Ligii 1 în acest start de 

sezon.Iată cum arată cel mai bun unsprezece în 
Florin Tănase (FCSB / 23 ani / 3 jocuri) - A viziunea revistei LPF:
avut o prestaţie demnă de decar. I-a oferit lui 

n PORTAR
Gnohere două pase decisive, ambele la fel de 

Cătălin Căbuz (AFC Hermannstadt / 22 ani / 3 spectaculoase. Este un jucător indispensabil în 
jocuri) - Chiar dacă a primit gol în prelungiri, jocul gândit de Nicolae Dică.
tânărul portar sibian s-a remarcat prin mai 

n ATACANŢImulte intervenţii. Prestaţii bune în toate cele 
3 meciuri din ediţia curentă. Denis Drăguş (Viitorul / 19 ani / 3 jocuri) - 
n FUNDAŞI Intrat pe teren în repriza secundă, a schimbat 

total jocul dobrogenilor. Trece printr-o Andrei Miron (FC Botoşani / 24 ani / 3 jocuri) 
perioadă formidabilă, dovadă că a marcat de - S-a dovedit a fi din nou decisiv pentru echipa 
5 ori în acest start de sezon competiţional, în sa, de astă dată printr-un gol marcat. În 
toate competițiile.momentul de faţă, împreună cu Andrei Burcă, 

formează unul dintre cele mai bune cupluri de Harlem Gnohere (FCSB / 30 ani / 2 jocuri) - 
fundaşi centrali din Liga 1. Un veritabil vârf de careu. A ajuns la 40 de 
Alin Dobrosavlevici (Dunărea / 23 ani / 3 goluri în doar 92 de jocuri bifate pe prima 
jocuri) - A marcat golul graţie căruia elevii lui scenă din România, o cifră de-a dreptul 
Dan Alexa au rămas neînvinşi pe prima scenă, impresionantă.
ceea ce reprezintă o performanţă remarcabilă 

Alexandru Mitriţă (U Craiova / 23 ani / 3 pentru o nou-promovată. A fost doar a doua 
jocuri) - A marcat primele goluri ale oltenilor sa reuşită în Liga 1.
din acest sezon. Graţie dublei izbutite în 

Sorin Buşu (Gaz Metan / 29 ani / 3 jocuri) - A ultima rundă, rapidul jucător craiovean a 
făcut unul dintre cele mai bune meciuri în ajuns la 20 de reuşite în 84 de meciuri jucate 
tricoul Gazului. Pe lângă pasa de gol, s-a în Liga 1.
remarcat prin raidurile din banda sa, unde a 

n ANTRENORUL ETAPEI:acoperit excelent ambele faze de joc.
n MIJLOCAŞI Nicolae Dică (FCSB / 38 ani) - A îmbinat 
Valentin Mihăilă (U Craiova / 18 ani / 2 excelent experienţa cu tinereţea şi a format o 
jocuri) - Titularizat pentru a doua oară în echipă care practică un joc în viteză de 
prima ligă, tânărul jucător craiovean a fost o calitate. De asemenea, a schimbat excelent, 2 
surpriză plăcută. Contra Botoşaniului, acesta a dintre jucătorii introduşi de "Dicanio" 
scos un penalty şi a oferit o pasă decisivă. contribuind  la reuşitele roş-albaştrilor.
Olimpiu Moruţan (FCSB / 19 ani / 3 jocuri) - Sursa www.lpf.ro

În această lună, cea mai iubită echipă de promoveze în Divizia B la finalul sezonului 
fotbal a judeţului va celebra 39 de ani de 1994-1995. 
când poartă numele de DUNĂREA După 1989, Dunărea joacă în Divizia B în 
CĂLĂRAŞI. Se întâmpla în august 1979 ediţiile 1995-1996, 1996-1997 şi 1997-1998 
atunci când Celuloza Călăraşi, echipă când şi retrogradează.
înfiinţată în 1964, pe fundamentul Energia 
Călăraşi, îşi schimba numele în Dunărea.

La finalul sezonului 1978 – 1979, Celuloza a 
promovat în Divizia B însă avea să evolueze 
în cel de-al doilea eşalon sub titulatura de 
Dunărea. Echipa rezistă doar un singur 
sezon în Div. B (1979 – 1980), retrogradează 
dar revine în B la finalul ediţiei de campionat 
1980 – 1981. Urmează alte 3 stagiuni în B, 
retrogradând în Divizia C la finalul sezonului 
1983-1984. După doar un campionat 
petrecut în C, Dunărea revine în B la finalul 
ediţiei 1984-1985. Joacă în B sub denumirea 
de Oţelul Călăraşi, retrogradând la finele 
ediţiei 1985-1986. Revine în cel de-al doilea 
eşalon la finalul stagiunii 1986-1987 sub 
denumirea de Dunărea dar retrogradează în În august 2005 se constituie AFC Dunărea 
C, la finalul ediţiei de campionat 1988-1989. 2005 Călăraşi, membri asociaţi fiind Consiliul 

Judeţean Călăraşi, Consiliul Local Călăraşi După Revoluţie, mai exact în ediţia 1991-
prin Primăria Călăraşi şi SC Ecoaqua SA 1992, Dunărea ajunge până în sferturile de 
Călăraşi.finală ale Cupei României fiind depăşită de 

Politehnica Timişoara. Până în acea fază, Revine în Div. B sau Liga a 2-a după 18 ani, 
Dunărea trecuse succesiv de Dunărea mai exact la finalul stagiunii 2014-2015.
Grădiştea (5-1), Unirea Urziceni (1-0), La finalul stagiunii 2015-2016, Dunărea a 
Victoria Ţăndărei (2-1), Flacăra Moreni (5-4, fost la un pas de a juca ultimul baraj de 
după executarea loviturilor de departajare), promovare în liga I. După ce a câştigat la 
Gloria Bistriţa (3-2), ASA Tg. Mureş (2-1, Călăraşi cu 3-1 duelul cu UTA, la Arad a 
partidă ce s-a desfăşurat la Ploieşti). cedat cu 4-1, în prelungiri, ratând şansa de a 

juca împotriva ilfovenilor de la FC Voluntari, În sferturi, în meciul tur cu Poli, la Călăraşi, 
în ultimul baraj.pe 26 martie 1992, Dunărea a învins cu 1-0, 

graţie golului marcat de Nelu Farin, în Dunărea Călăraşi a reuşit până la urmă să 
minutul 21. În retur, pe 15 aprilie, Poli a urce în prima ligă, clasându-se pe primul loc 

în topul L2 la finalul campionatului 2017-câştigat cu 2-0 şi s-a calificat în penultimul 
2018 sub tandemul Florin Brişan act al competiţiei. A fost cea mai bună 
(preşedinte) – Dan Alexa (antrenor).performanţă a Dunării din toată existenţa 

sa. Pe 22 iulie, Dunărea va disputa şi primul joc 
în L1. Adversara sa va fi FC Viitorul Pe 13 februarie 1993, din raţiuni financiare 
Constanţa, campioana României în 2017.Dunărea fuzionează cu Sportul Călăraşi 

rezultând Sportul Agroconsid. Sursa: Nouă decenii de fotbal pe malul 
Borcei, carte scrisă în 2010 de Laurean În vara anului următor, se revine la numele 
Moţăţăianu.de Dunărea Călăraşi care va reuşi să 

 Etapa a 1-a / Sâmbătă, 18 august Venus Independenţa – Steaua Etapa a 8-a / Sâmbătă, 6 octombrie Dunărea Grădiştea – Unirea Dragalina ACS Roseţi – Viitorul Curcani
Viitorul Plătăreşti – Progresul Fundulea Progresul Fundulea – Dunărea Steaua Radovanu – ACS RoseţiRadovanu Unirea Dragalina – Partizan Crivăţ
Mostiştea Ulmu – Zarea Cuza Vodă Victoria Lehliu – Dunărea Grădiştea Ciocăneşti Tricolorul Jegălia – Unirea Mănăstirea Victoria Dragoş Vodă – Tricolorul Jegălia
Unirea Mănăstirea – Victoria Chirnogi Victoria Chirnogi – Victoria Dragoş Vodă Venus Independenţa – Spicul Vîlcelele Partizan Crivăţ – Mostiştea Ulmu Dunărea Grădiştea – Steaua Radovanu
ACS Roseţi – Victoria Lehliu Zarea Cuza Vodă – Unirea Dragalina Victoria Lehliu – Viitorul Curcani Viitorul Curcani – Viitprul Plătăreşti
Unirea Dragalina – Venus Independenţa Viitorul Plătăreşti – ACS Roseţi Victoria Chirnogi – Partizan Crivăţ Spicul Vîlcelele – Zarea Cuza Vodă Etapa a 15-a / Sâmbătă, 24 noiembrie
Victoria Dragoş Vodă – Dunărea Mostiştea Ulmu – Unirea Mănăstirea Zarea Cuza Vodă – Tricolorul Jegălia Dunărea Ciocăneşti – Victoria Chirnogi Steaua Radovanu – Progresul Fundulea
Ciocăneşti Viitorul Plătăreşti – Steaua Radovanu Venus Independenţa – Victoria Lehliu Tricolorul Jegălia – Dunărea Grădiştea

Etapa a 5-a / Sâmbătă, 15 septembrieDunărea Grădiştea – Spicul Vîlcelele Mostiştea Ulmu – Dunărea Grădiştea
Partizan Crivăţ – Victoria Dragoş VodăUnirea Mănăstirea – Progresul FunduleaSteaua Radovanu – Viitorul Curcani Unirea Mănăstirea – Victoria Dragoş Etapa a 12-a / Sâmbătă, 3 noiembrie Viitorul Curcani – Unirea DragalinaACS Roseţi – Mostiştea UlmuTricolorul Jegălia – Partizan Crivăţ Vodă Progresul Fundulea – Victoria Lehliu Spicul Vîlcelele – ACS RoseţiUnirea Dragalina – Viitorul Plătăreşti ACS Roseţi – Unirea Dragalina Victoria Chirnogi – Venus Independenţa Dunărea Ciocăneşti – Unirea MănăstireaVictoria Dragoş Vodă – Zarea Cuza VodăEtapa a 2-a / Sâmbătă, 25 august Zarea Cuza Vodă – Dunărea Ciocăneşti
Venus Independenţa – Mostiştea UlmuDunărea Grădiştea – Victoria ChirnogiProgresul Fundulea – Partizan Crivăţ Etapa a 9-a / Sâmbătă, 13 octombrie Viitorul Plătăreşti – Spicul VîlceleleSteaua Radovanu – Victoria Lehliu Victoria Lehliu – Viitorul PlătăreştiViitorul Curcani – Tricolorul Jegălia Unirea Dragalina – Progresul Fundulea Mostiştea Ulmu – Viitorul CurcaniTricolorul Jegălia – Venus Independenţa Victoria Chirnogi – Zarea Cuza VodăSpicul Vîlcelele – Steaua Radovanu Victoria Dragoş Vodă – ACS Roseţi Unirea Mănăstirea – Partizan CrivăţPartizan Crivăţ – Dunărea CiocăneştiDunărea Ciocăneşti – Dunărea Grădiştea Dunărea Grădiştea – Unirea Mănăstirea ACS Roseţi – Tricolorul JegăliaViitorul Curcani – Spicul Vîlcelele Etapa a 16-a / Sâmbătă, 1 decembrieVenus Independenţa – Victoria Dragoş Steaua Radovanu – Mostiştea Ulmu Unirea Dragalina – Steaua Radovanu
Progresul Fundulea – Zarea Cuza VodăTricolorul Jegălia – Viitorul PlătăreştiVodă Victoria Dragoş Vodă – Dunărea Etapa a 6-a / Sâmbătă, 22 septembrie
Viitorul Plătăreşti – Victoria ChirnogiPartizan Crivăţ – Zarea Cuza VodăVictoria Lehliu – Unirea Dragalina GrădişteaProgresul Fundulea – Spicul Vîlcelele

Viitorul Curcani – Victoria Chirnogi Mostiştea Ulmu – Victoria LehliuVictoria Chirnogi – ACS Roseţi Dunărea Ciocăneşti – Viitorul Curcani
Spicul Vîlcelele – Victoria Lehliu Unirea Mănăstirea – Venus Zarea Cuza Vodă – Unirea Mănăstirea Venus Independenţa – Partizan Crivăţ Etapa a 13-a / Sâmbătă, 10 noiembrie
Dunărea Ciocăneşti – Venus Viitorul Plătăreşti – Mostiştea Ulmu IndependenţaVictoria Lehliu – Tricolorul Jegălia Dunărea Grădiştea – Progresul Fundulea
Independenţa ACS Roseţi – Dunărea CiocăneştiVictoria Chirnogi – Steaua Radovanu Steaua Radovanu – Victoria Dragoş 

Etapa a 3-a / Sâmbătă, 1 septembrie Unirea Dragalina – Spicul VîlceleleZarea Cuza Vodă – Dunărea Grădiştea Vodă
Mostşitea Ulmu – Progresul Fundulea Etapa a 10-a / Sâmbătă, 20 octombrie Victoria Dragoş Vodă – Viitorul CurcaniViitorul Plătăreşti – Victoria Dragoş Tricolorul Jegălia – Unirea Dragalina
Unirea Mănăstirea – Viitorul Plătăreşti Progresul Fundulea – Venus Vodă Dunărea Grădiştea – Partizan CrivăţPartizan Crivăţ – ACS Roseţi
ACS Roseţi – Zarea Cuza Vodă IndependenţaMostiştea Ulmu – Unirea Dragalina Steaua Radovanu – Tricolorul JegăliaViitorul Curcani – Unirea MănăstireaUnirea Dragalina – Victoria Chirnogi Victoria Lehliu – Dunărea CiocăneştiUnirea Mănăstirea – ACS Roseţi Spicul Vîlcelele – Mostiştea UlmuVictoria Dragoş Vodă – Victoria Lehliu Victoria Chirnogi – Spicul Vîlcelele Etapa a 17-a / Sâmbătă, 8 decembrieDunărea Ciocăneşti – Viitorul PlătăreştiDunărea Grîdiştea – Venus Zarea Cuza Vodă – Viitorul CurcaniEtapa a 7-a / Sâmbătă, 29 septembrie Tricolorul Jegălia – Progresul FunduleaVenus Independenţa – Zarea Cuza VodăIndependenţa Viitorul Plătăreşti – Partizan CrivăţACS Roseţi – Progresul Fundulea Partizan Crivăţ – Steaua RadovanuVictoria Lehliu – Victoria ChirnogiSteaua Radpvanu – Dunărea Ciocăneşti Mostiştea Ulmu – Tricolorul JegăliaUnirea Dragalina – Unirea Mănăstirea

Viitorul Curcani – Dunărea GrădişteaTricolorul Jegălia – Spicul Vîlcelele Unirea Mănăstirea – Steaua RadovanuVictoria Dragoş Vodă – Mostiştea Ulmu
Spicul Vălcelele – Victoria Dragoş VodăEtapa a 14-a / Sâmbătă, 17 noiembriePartizan Crivăţ – Viitorul Curcani ACS Roseţi – Dunărea GrădişteaDunărea Grădiştea – Viitorul Plătăreşti
Dunărea Ciocăneşti – Unirea DragalinaProgresul Fundulea – Victoria ChirnogiUnirea Dragalina – Victoria Dragoş VodăSteaua Radovanu – Zarea Cuza Vodă
Venus Independenţa – ACS RoseţiZarea Cuza Vodă – Victoria LehliuEtapa a 4-a / Sâmbătă, 8 septembrie Tricolorul Jegălia – Victoria Chirnogi

Viitorul Plătăreşti – Venus Independenţa Victoria Lehliu – Unirea MănăstireaProgresul Fundulea – Viitorul Curcani Partizan Crivăţ – Victoria Lehliu Etapa a 11-a / Sâmbătă, 27 octombrie
Mostiştea Ulmu – Dunărea Ciocăneşti Victoria Chirnogi – Mostiştea UlmuSpicul Vîlcelele – Partizan Crivăţ Viitorul Curcani – Venus Independenţa Victoria Dragoş Vodă – Progresul 
Unirea Mănăstirea – Spicul VîlceleleSpicul Vîlcelele – Dunărea Ciocăneşti Zarea Cuza Vodă – Viitorul PlătăreştiDunărea Ciocăneşti – Tricolorul Jegălia Fundulea

Conducerea AJF Călăraşi le-a pus gând rău echipelor 
care nu şi-au achitat până acum datoriile faţă de 
asociaţie. Preşedintele Dorinel Dincă a anunţat 
sâmbătă în cadrul şedinţei extraordinare a Adunării 
Generale a Membrilor asociaţi că formaţiile care 
înregistrează restanţe sunt somate să le achite până pe 
18 august, când va avea loc şi startul noii ediţii a 
campionatului judeţean. Altfel riscă să nu fie 
programate în campionat.
De asdemenea, până la jumătatea lunii septembrie, 
toate echipele angrenate în L4 vor trebuie să vireze în 
contul AJF contravaloarea taxei de participare în ediţia 
de campionat 2018 - 2019.

Agricola Borcea - ACSM 
Olteniţa, în faza a 3-a a Cupei 
României. Înainte va juca la 

Modelu cu Axiopolis Cernavodă

w Sănătatea Darabani - CSM Bucovina Rădăuţi

w Industria Galda - Performanţa Ighiu

w Sportul Petreşti - Metalurgistul Cugir 

w FC Avrig - AFC Unirea

w Victoria Zăbrani - Şoimii Lipova

w Gloria Lunca-Teuz Cermei - Naţional Sebiş

w Croaţia Clocotici - Ghiroda şi Giarmata Vii

w Cetate Deva - CSM Lugoj

w Petrolul Ţicleni - ACSO Filiaşi

w CSM Slatina - U Craiova II

w Unirea Bascov - Sporting Roşiori 

w Gloria Corneşti - CSM Flacăra Moreni

w CS Tunari - SC Popeşti-Leordeni

w Sticla Arieșul Turda - Sănătatea Servicii 
Publice Cluj-Napoca

w Minaur Baia Mare - Unirea Tăşnad

w Viitorul Liteni - CSM Roman

w Unirea Mirceşti - Ceahlăul Piatra Neamţ

w Universitatea Dunărea de Jos Galaţi - 
Sporting Lieşti

w Pescăruşul Sarichioi Jr. - Suporter Club 
Oţelul Galaţi

w Înainte Modelu - Axiopolis Sport Cernavodă

w Agricola Borcea - ACSM Olteniţa

w Victoria Traian - Unirea Slobozia

w CSM Râmnicu Sărat - Metalul Buzău

w CSM Focşani - KSE Târgu Secuiesc

w FC Precizia Săcele - Olimpic Cetate Râşnov

w Unirea Cristuru Secuiesc - AFC Hărman

w ACS Unu Fotbal Club Gloria - Avântul Reghin

w Fotbal Club R Bucureşti - CSO Bragadiru

Sursa www.frf.ro

Programul partidelor din 
această fază a competiţieiAgricola Borcea merge 

mai departe în Cupă!

n AJF Călăraşi

Echipele din liga a 4-a, 
somate să-şi achite datoriile!

De 39 de ani, DUNĂREA CĂLĂRAŞI! n Liga I Betano / Dunărea Călăraşi

Alin Dobrosavlevici, în echipa ideală a etapei a 3-a!

 Programul turului ligii a 4-a / Ediţia 2018 - 2019
Prima rundă a noului sezon al ligii a 4-a care va aduna la start 18 echipa va debuta sâmbătă, 18 august, de la ora 18.00. Turul se va desfăşura în perioada 18 august - 8 decembrie.

n AJF Călăraşi 

n Liga a 4-a

Mostiştea are nevoie de rivali puternici 
ca să ne convingă că ştie fotbal!
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