
A fost stabilit programul complet al meciurilor 19.00 Turris-Oltul Tr. Măgurele – U Craiova 
din faza optimilor de finală ale Cupei 21.45 CSM Politehnica Iaşi – FC Viitorul
României, ediţia 2018/2019. l Miercuri, 31 octombrie
Astfel, în urma solicitărilor deţinătorilor de 16.30 CS Mioveni – Sepsi OSK Sf. Gheorghe
drepturi, meciurile se vor disputa în perioada 19.00 FC Universitatea Cluj – Astra
30 octombrie – 1 noiembrie. 21.45 Gaz Metan Mediaş – CFR Cluj

l Joi, 1 noiembriePartida Dunărea – FCSB se va desfăşura, la 
Călăraşi, în nocturnă, joi, 1 noiembrie de la 19.00 AFK Csikszereda – Dinamo,
ora 21.45 de minute. 21.45 Dunărea Călăraşi – FCSB 

În caz de egalitate după 90 de minute de joc, Programul optimilor de finală
se procedează la prelungiri şi, după caz, la 

l Marţi, 30 octombrie executarea loviturilor de departajare din 
punctul de pedeapsă.16.30 Hermannstadt – FC Voluntari

9SPORT8 SPORT

cu încredere meciul cu Gazul, programat 
duminică, 28 octombrie de la ora 14.00 la 
Călăraşi.

Dinamo Bucureşti - 
Dunărea Călăraşi 1-1 (0-1)

Au marcat: Daniel Popa (56') / Mediop 
Ndiaye (22')

Dinamo: 26. Jaime Penedo – 4. Sergiu 
Hanca, 6. Mihai Popescu, 90. Teddy 
Mezague, 15. Vlad Olteanu – 22. Deian 
Sorescu (2. Kino Delorge, 70'), 18. 
Armando Cooper, 21. Tomislav Gomelt 
(19. Daniel Popa, 46'), 20. Diogo Salomao 
– 31. Danijel Subotic (99. Robert 
Moldoveanu, 59'), 7. Gicu Grozav. 
Rezerve: 1. Vlad Muţiu – 93. Sergiu 
Popovici, 23. Ionuţ Şerban, 27. Ricardo 
Grigore

Antrenor: Mircea Rednic
Popa în locul lui Tomislav Gomelt. Mutare În epilogul rundei a 12-a s-au duelat 

Dunărea: 25. Cătălin Straton – 23. Filip inspirată pentru că Popa reuşeşte să-l în Ştefan cel Mare, Dinamo şi Gligorov, 30. Alin Şeroni, 17. Alin învingă în minutul 56 pe Straton cu o 
Dunărea Călăraşi, echipe aflate Dobrosavlevici, 44. Denis Ispas – 55. lovitură de cap din zona punctului cu var, 

Alexandru Bourceanu (8. Stelian Cucu, înaintea primului fluier al lui reluând în gol o centrare perfectă de pe 
59'), 15. Silviu Pană – 22. Alexandru Alexandru Tudor, la o distanţă de 3 dreapta a lui Deian Sorescu.
Munteanu, 89. Georgian Honciu (33. locuri şi de tot atâtea puncte în „Galben – albaştrii” nu se pierd cu firea şi Sacha Clemence, 85'), 9. Nicolae Carnat (5. 

în 2-3 rânduri prin Mediop pun în clasament. Gabriel Simion, 80') – 29. Mediop Ndiaye. 
dificultate defensiva dinamovistă. Rezerve: 1. Cezar Lungu – 11. Bodo Kanda, 

Gazdele, cu Mircea Rednic aflat la al 4-lea Finalul e al gazdelor care se năpustesc 20. Bogdan Şandru, 21. Hamidou Keyta.
mandat, au început bine punând presiune asupra porţii noastre însă tabela rămâne Antrenor: Dan Alexape Straton&Co încă din start. Cu toate nemodificată. În al 3-lea minut al 
acestea, Dunăreea deschide scorul în Au arbitrat: Alexandru Tudor (Bucureşti) – prelungirilor, Tudor îl elimină pe Alexandru 
minutul 22. Georgian Honciu îl serveşte de Mircea Orbuleţ (Bucureşti), Ciprian Danşa Munteanu care a primit două „galbene” la 
la mijlocul terenului cu o pasă excelentă (Satu Mare). Rezervă: Ionuţ Coza un interval de câteva secunde.
pe Ndiaye Mediop care după ce i-a luat (Cernica).

Dunărea obţine un punct uriaş în Groapă faţa lui Teddy Mezague, îl culcă şi pe Observatori: Sorin Boca (Iaşi), Marin în faţa unui adversar de marcă din fotbalul portarul Jaime Penedo şi introduce Petrache (Săbăreni)românesc deşi în acest sezon suferă vizibil. balonul în plasă. Deranj în tribune, acolo 
Cartonaşe galbene: D. Sorescu (46'), S. În calitate de antrenor, Dan Alexa bifează unde vreo 2700 de suporteri rămân 
Hanca (58') / S. Pană (21'), G. Honciu (37'), şi prima remiză în faţa lui Dinamo, în înmărmuriţi.
D. Ispas (53'), N. Carnat (78'), Al. primele 4 dispute câştigând 2, alte 2 fiind Dunărea rezistă şi încheie prima parte cu 
Munteanu (90+3')pierdute.un avantaj fragil, 0-1.
Cartonaşe roşii: Al. Munteanu (90+3' – Cu o etapă înainte de finalul turului, La pauză, Mircea Rednic are un moment 
Dunărea)Dunărea e pe 9 cu 15 puncte şi aşteaptă de inspiraţie introducându-l pe Daniel 

n Liga I Betano / Et. 12: Dinamo Bucureşti – Dunărea Călăraşi 1-1 (0-1)

Clasament

Etapa a 12-a / Rezultate
FC Voluntari – Concordia Chiajna 4-0
Au marcat: Armash (22), Gadze (33), Căpăţînă (47), 
Kabasele (89)
CFR Cluj – Politehnica Iaşi 1-0
A marcat: A. Mureşan (19)
FC Hermannstadt – Astra Giurgiu 0-2
Au marcat: A. Llulaku (60), Da Silva (74)
FC Viitorul  – Sepsi Sf. Gheorghe 2-3
Au marcat: Luchin (13), Băluţă (82) / Drăghici (7), Mensah 
(67), Tandia (86)
Gaz Metan Mediaş – FC Botoşani 1-2
Au marcat: Pinto (15) / Golofca (730, Rodriguez (89)
U Craiova – FCSB 2-1
Au marcat: Koljic (50), Fedele (72) / Kelic (9 – autogol)
Dinamo – Dunărea Călăraşi 1-1
Au marcat: D. Popa (56) / N. Mediop (22)

1. CFR Cluj 12 6 5 1 14-8 23
2. FCSB 12 6 3 2 25-13 21
3. Astra Giurgiu 12 5 5 2 16-8 20
4. Gaz Metan 12 6 2 4 15-17 20
5. U Craiova 12 5 4 3 20-11 19
6. Sepsi OSK 12 5 4 3 14-10 19
7. FC Viitorul 12 6 1 5 14-14 18
8. FC Botoşani 12 3 6 3 16-15 15
9. Dunărea 12 3 6 3 12-13 15
10. Politehnica Iaşi 12 4 2 6 11-17 14
11. Concordia 12 4 2 6 10-19 14
12. Dinamo 12 3 3 6 13-20 12
13. Hermannstadt 12 2 2 8 9-16 8
14. FC Voluntari 12 1 5 6 13-22 8

n Vineri, 26 octombrie
Ora 18.00 CSM Politehnica Iaşi – FC Hermannstadt
Ora 21.00 Astra Giurgiu – U Craiova
n Sâmbătă, 27 octombrie
Ora 18.00 FC Botoşani - FC Viitorul
Ora 21.00 FCSB - FC Voluntari
n Duminică, 28 octombrie
Ora 14.00 Dunărea Călăraşi – Gaz Metan Mediaş 
Ora 21.00 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – CFR Cluj
n Luni, 29 octombrie
Ora 21.00 Concordia Chiajna – Dinamo
Partidele vor fi transmise în direct de LOOK TV / PLUS, 
DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT.

Etapa a 13-a

Duminică, 24 octombrie, în ultima etapă Tribuna II – 25 Lei 
a turului ligii I Betano la fotbal se va Peluze / 15 Lei
desfăşura la Călăraşi, pe arena Ion 

Tribuna Acoperită – 60 LeiComşa, partida Dunărea – Gaz Metan. 
Family – 15 LeiPentru acest meci, preţul biletelor 

variază între 15 şi 60 de lei după cum Biletele se pot procura vineri. şi sâmbătă 
urmează: între orele 10.00-17.00 şi în ziua jocului, 
Tribuna I - 20 Lei duminică, între orele 10.00 şi 14.00.

Luni seară, în meci contând pentru etapa a 12-a primit gol dintr-o execuţie, o greşeală de 
a ligii I Betano, Dunărea a produs surpriza marcaj. Îmi felicit jucătorii pentru că au evoluat 
încheind la egalitate, 1-1, duelul cu Dinamo, în cu multă determinare. Dinamo putea înscrie 
Ştefan cel Mare. golul 2 pe finalul meciului. Au avut ultimele 10 

minute în care ne-au presat, am avut şi şansă Antrenorul Dan Alexa a declarat după meci că 
la acea ocazie foarte mare dar sunt mulţumit. este mulţumit de rezultat, susţinând că elevii săi 
Am întâlnit un Dinamo în care Mircea Rednic a putea obţine mai mult dacă ar fi abordat jocul 
reuşit să dea un refresh. Se aşteptatu să cu mai mult curaj. „Am controlat mijlocul 
câştige.” a spus Alexa care a continuat „Mă terenului până să primim golul egalizator. 
mulţumeşte acest egal pentru că am avut o Mircea Rednic a riscat introducând al doilea 
deplasare grea în Ştefan cel Mare. Poate cu atacant şi am avut superioritate în multe 
mai mult curaj, am fi obţinut mai mult”.momente „3 contra 2”, pe zona centrală. Am 

n Liga I Betano

Atacantul Dunării, Mediop Ndiaye a fost inclus de Revista 
LPF în echipa ideală a rundei a 12-a. Mediop a marcat 
golul Dunării în partida cu Dinamo (scor 1-1), fiind şi cel 
mai bun jucător al partidei din Ştefan cel Mare.
Iată cum arată „11-le” ideal al penultimei etape a turului:
l PORTAR
David Lazar (Astra / 27 de ani / 4 jocuri) – A avut patru 
intervenţii decisive prin care a contribuit din plin la 
succesul astralilor. Evoluţia din acest meci îl va pune la 
grea încercare pe Gigi Mulţescu, atunci când acesta va 
trebui să aleagă titularul.
l FUNDAŞI
Igor Armaş (FC Voluntari / 31 de ani / 2 jocuri) – 
Fundaşul moldovean a marcat pentru întâia oară în 
campionatul României. Este un fotbalist experimentat, cu 
zeci de meciuri în prima ligă din Rusia.
Andrei Mureşan (CFR Cluj / 33 de ani / 8 jocuri) – A 
marcat golul care le-a adus clujenilor al șaselea succes 
din ediţia curentă. A fost a noua reuşită din contul său în 
186 de meciuri jucate în principala competiţie internă.
Erico da Silva (Astra / 29 de ani / 10 jocuri) – A înscris 
golul care a închis tabela şi a risipit orice speranţă a 
gazdelor de a reveni în joc. Prinde pentru a doua oară 
echipa etapei.
l MIJLOCAŞI
Birahima Tandia (Sepsi OSK / 25 de ani / 12 jocuri) – A 
înscris pentru a cincea oară în acest sezon, golul său fiind 
unul de trei puncte. Prinde pentru a cincea oară echipa 
etapei.
Tudor Băluţă (Viitorul / 19 ani / 9 jocuri) – Chiar dacă 
Viitorul a pierdut, tânărul mijlocaş al dobrogenilor a fost 
printre cei mai buni de pe teren. A recuperat multe mingi 
şi a marcat pentru a doua oară în ediţia actuală.
Matteo Fedele (U Craiova / 26 de ani / 8 jocuri) – A 
marcat golul care a adus prima victorie din contul 
oltenilor în faţa rivalilor din ultimii 16 ani. Este un jucător 
care câştigă multe dueluri fizice pe durata unei partide.
Ion Gheorghe (FC Voluntari / 19 ani / 5 jocuri) – A 
contribuit cu două pase de gol la primul succes bifat de 
ilfoveni în ediţia curentă. Un fotbalist cu mare potenţial 
de creştere.
l ATACANŢI
Mihai Roman II (FC Botoşani / 26 de ani / 12 jocuri) – A 
avut o prestaţie entuziasmantă! A înscris din nou, pentru 
a 31-a oară în Liga 1, şi a scos penalty-ul în urma căruia 
moldovenii au marcat golul victoriei.
Elvir Koljic (U Craiova / 23 de ani / 6 jocuri) – Este cel 
mai în formă atacant din campionat! Prin reuşita din 
ultima rundă, a ajuns la șase goluri în șase partide 
disputate pe prima scenă în tricoul oltenilor.
Mediop Ndiaye (Dunărea / 27 de ani / 10 jocuri) – A fost 
din nou decisiv pentru călărăşeni, care s-au întors cu un 
punct de pe arena din “Ştefan cel Mare”. Este golgheterul 
Dunării, cu patru reuşite.

l ANTRENORUL ETAPEI

Devis Mangia (U Craiova / 44 de ani) – Excelent 
mobilizaţi în pauză de către antrenor, elevii italianului au 
ieşit total schimbaţi în bine pe teren, iar rezultatul s-a 
văzut. Craiovenii au revenit în partea secundă şi au 
izbutit victoria.

Dunărea se află în faţa unei serii infernale de 3 jocuri 
care se vor disputa, toate pe teren propriu, într-un 
interval de doar 8 zile. 

Primul examen din cele 3 va avea loc duminică, 28 
octombrie, de la ora 14.00 cu Gaz Metan Mediaş, 
partida contând pentru etapa a 13-a. 

Joi, 1 noiembrie, echipa noastră va forţa pătrunderea 
în sferturile de finală ale Cupei întâlnind în nocturnă 
de la ora 21.45 de minute puternica echipă FCSB.

Duminica viitoare, mai exact pe 4 noiembrie de la ora 
14.00, elevii lui Dan Alexa vor juca împotriva celor de 
la FC Viitorul, partida contând pentru prima etapă a 
returului. 

„Lotul nostru e destul de numeros. În general avem 
„dubluri” pe posturi. Teoretic, toţi ar trebui să facă 
faţă acestui ritm” a declarat preşedintele executiv 
Flrin Brişan care a continuat „Sunt 3 jocuri, toate 
acasă, în 8 zile. Eu sper să nu avem probleme cu 
gazonul pentru că n-a mai fost solicitat niciodată în 
ritmul ăsta. Pe de altă parte, aceste trei meciuri 
programate acasă ne avantajează şi din punct de 
vedere al încasărilor. La meciurile cu Gaz Metan, 
FCSB şi FC Viitorul sper să avem cât mai mulţi 
spectatori în tribune”.

1-11, dar călărăşanul Dumitru Farin a 
marcat gol lui Voinescu! A trecut de 
Onisie, l-a driblat (!) pe Zavoda II şi ... l-a 
făcut pe Voinescu să se repeadă la 
Zavoda II şi să-l certe! Nici în amicale nu 
concepea ca să primească gol!” scrie 
Laurean Moţăţăianu în lucrarea amintită 
mai sus.

O altă partidă Dunărea – Steaua 
Bucureşti, de data asta oficială, s-a 
desfăşurat la Călăraşi, pe 12 noiembrie 
1997 în cadrul 16-imilor de finală ale 
Cupei României. Steaua, antrenată de 
Mihai Stoichiţă şi Marius Lăcătuş, s-a 
impus cu 3-1 prin golurile semnate de 
Dănciulescu (26, 33) şi C. Munteanu (56 
– pen.). Pentru echipa noastră a înscris 

Pe 1 noiembrie, de la ora 21.45 de Bucureşti (Steaua, din decembrie 1961) a Gavrilescu (27). În minutul 73, Ilie Zeciu a 
minute, în nocturnă, Dunărea va juca la jucat la Călăraşi, cu Olimpia din ratat o lovitură de la 11 metri.
Călăraşi, în cadrul optimilor de finală ale localitate. Era perioada în care la Olimpia 
Cupei României, cu FCSB, cunoscută Călăraşi jucau - printre alţii - Parişcu, D. 12.11. 1997 / Şaisprezecimile până în 2016 ca FC Steaua București, Farin, Vasile Mihai (Buzatu), Arghiriadis, 

Cupei Românieiformaţie care de la înfiinţare, 7 iunie Mustaţă, Oaşe, Sisei ...
Dunărea Călăraşi – Steaua Bucureşti 1-31947 şi până în 2016 a mai purtat C. C. A. Bucureşti tocmai revenise dintr-

numele de ASA (1947), CSCA (1948), CCA Au marcat: Gavrilescu (27) / Dănciulescu un turneu în Anglia, unde “a rupt plasele 
(1950), CSA Steaua Bucureşti (1961) şi FC (26, 33), C. Munteanu (56 – pen.)lui Arsenal (1-1), Sheffield United (3-3), 
Steaua Bucureşti (1998). Dunărea: Bratu – M. Păun, Peicu, Zeciu, 4-3 cu Luton Town şi 0-1 cu 

M. Lucan – N. Stanciu (76. C. Ştefan), M. Wolverhampton Wanderers. Era Neobositul gazetar sportiv, Laurean 
Nohai, D. Băncilă (53. M. Radu), Ad. Păun perioada în care la echipa naţională Moţăianu, un foarte bun cunoscător al 
– Gavrilescu, Mihăilă II (79 V. Petrescu).jucau  11 jucători de la C.C.A. Bucureşti.fotbalului călărăşean, a scris în celebra sa 
Antrenor: Virgil BogatuŞi au ajuns la Călăraşi: Voinescu, Toma, carte „Nouă Decenii de Fotbal pe Malul 

Zavoda II, Onisie, Apolzan, Bone, Steaua: Nae – Reghecampf, Ad. Matei, T. Borcei”, publicată în 2010 că prima 
Cacoveanu, Zavoda I, Alexandrescu, Csik, M. Baciu – L. Hrib (57 Răducanu), I. întâlnire dintre o echipă de fotbal 
Constantin, Tătaru I, Traian Ivănescu (va Rotariu, D. Militaru, C. Munteanu (67. I. călărăşeană şi CCA  a avut loc la Călăraşi 
reveni şi ca antrenor, peste vreo ... 30 de Coporan) – M. Lăcătuş (64. Ciocoiu), i. în urmă cu 59 de ani. „Anul 1959 a rămas 
ani), Caricaş, Jenei, Raksi, Staicu ... Dănciulescu.în memoria iubitorilor fotbalului 

călărăşean ca anul în care C.C.A. Contează scorul final? Mai puţin! A fost Antrenor: Mihai Stoichiţă

Începând de miercuri, 17 octombrie, ora 10.00, s-au 
pus în vânzare biletele pentru partida din cadrul 
optimilor de finală ale Cupei României, ediţia 
naţională 2018 – 2019, programată, în nocturnă, la 
Călăraşi joi, 1 noiembrie, de la ora 21.45 de minute. 
“Este un meci - eveniment şi mizăm pe prezenţa unui 
număr record de spectatori. Vom juca împotriva unei 
echipe de top din fotbalul românesc şi pentru prima 
oară în istoria acestui club şi oraş, partida cu FCSB se 
va desfăşura în nocturnă! Va fi un prilej de bucurie 
dar şi de mândrie pe care dorim să-l împărţim cu 
iubitorii fotbalului din Călăraşi şi nu numai” a 
declarat preşedintele executive Florin Brişan.
Cei care vor să fie alături de Dan Alexa&Co pot opta 
pentru următoarele tipuri de bilete:
Tribuna I: 30 LEI
Tribuna a II-a: 40 LEI
Tribuna acoperită: 120 LEI
Zona family: 20 LEI (1+1 gratis, în limita locurilor 
disponibile)
Peluze: 20 LEI
Biletele pot fi achiziţionate de la magazinul Fan Shop, 
amplasat la poarta stadionului Municipal Călărași, din 
B-dul Republicii, 39! 
Program: Luni-Vineri: 10.00-17:00, Sâmbătă: 10.00-
13.00.

Joi, 1 noiembrie, în ultimul joc din faza 
optimilor de finală ale Cupei României, 
ediţia naţională 2018 – 2019, se vor 
duela Dunărea şi FCSB, partida 
programată la Călăraşi, de la ora 21.45 
de minute, urmând a se desfăşura, în 
premieră, în nocturnă. Biletele au fost 
puse în vânzare încă de miercuri, 17 
octombrie iar în primele două zile au 
fost achiziţionate de către suporterii 
Dunării în jur de 2.000 de bilete. Potrivit 
preşedintelui executiv, Florin Brişan, 
partida, după toate probabilităţile, se va 
juca cu casa închisă. “Începând de 
miercuri, au fost puse în vânzare fie un eveniment. Sper ca şi vremea să 
biletele ale căror preţuri sunt cuprinse fie de partea noastră. Despre rezultat, 
între 20 şi  120 de lei iar pentru e prematur să spun ceva acum însă ar fi 
Sectorul “Oaspeţi”, 60 de lei. Miercuri a extraordinar să eliminăm pe FCSB.”
fost o zi bună din punct de vedere al În ceea ce priveşte montarea instalaţiei 
încasărilor. Şi joi, lucrurile au decurs cu de nocturnă mobile, preşedintele 
acelaşi ritm. Foarte probabil, partida se Dunării a spus “Miercuri a început 
va juca cu casa închisă. Putem vinde în montarea schelelor care vor susţine 
jur de 8200 de bilete. Trebuie să instalaţia de nocturnă urmând ca până 
păstrăm 5% din locurile de pe stadion, luni să fie aduşi stâlpii, lămpile, 
adică puţin peste 400 de locuri, şi instalaţia propriu – zisă din Italia. Pe 27 
pentru FRF” a spus Brişan care a octombrie, conform contractului, 
continuat “Pentru că meciul va avea loc trebuie să se facă proba finală” a 
la Călăraşi, în nocturnă, mă aştept să conchis Brişan.

n Cupa României / Optimi de finală

Dan Alexa a bifat luni a 45-a prezenţă pe banca 
tehnică a Dunării în calitate de antrenor principal. 
Dintre acestea, 33 au avut loc în liga a II-a şi 12 în 
liga I. Primul joc cu Alexa la comandă s-a desfăşurat 
pe 23 august 2017, Dunărea câştigând acasă cu 2-1. 
El şi-a coordonat atunci noii săi elevi de gura 
tunelului de acces, situaţia sa nefiind suficient de 
clară până la ora meciului care a contat pentru etapa 
a 4-a a ligii a 2-a. 
Bilanţul celor 45 de partide este unul mulţumitor. 
Dunărea a obţinut 30 de victorii (27, în L2 şi 3, în L1), 
11 egaluri (5, în L2 şi 6, în L1) şi 4 înfrângeri (1, în L2 
şi 3, în L1). Dunărea a înscris 78 de goluri (66 în L2 şi 
12 în L1) şi a primit 30 goluri (17, în L2 şi 13 în L1), 
realizând 101 puncte.
În calitate de antrenor, Dan Alexa a bifat 170 de 
jocuri, conducând succesiv formaţiile Politehnica 
Timişoara (48 meciuri), Rapid Bucureşti (34 de 
meciuri), ASA Tg. Mureş (23 de meciuri), Concordia 
Chiajna (20 de meciuri) şi Dunărea Călăraşi (45 de 
meciuri).
Dan Alexa s-a născut pe 28 octombrie 1979 la 
Timişoara.

Dan Alexa / Antrenor Dunărea:   
45       30       11       4       78-30       101
Dan Alexa / Antrenor: 170 de meciuri
Politehnica Timişoara: 48 de jocuri
Rapid Bucureşti: 34 de jocuri
ASA Tg. Mureş: 23 de jocuri
Concordia Chiajna: 20 de meciuri
Dunărea Călăraşi: 45 de meciuri

Returul actualului sezon al ligii I Betano va 
debuta vineri, 2 noiembrie când va avea loc la 
Iaşi partida dintre Poli şi U Craiova.
Partida Dunărea Călăraşi – FC Viitorul (în tur a 
fost 1-0) se va desfăşura duminică, 4 
noiembrie, de la ora 14.00, pe arena Ion 
Comşa.
Etapa a se va încheia luni, 5 noiembrie la 
Voluntari, odată cu partida FC Voluntari – 
Dinamo.

Etapa a 14-a
n Vineri, 2 noiembrie

Ora 21.00 Politehnica Iaşi – U Craiova

n Sâmbătă, 3 noiembrie

Ora 18.00 Sepsi OSK – Hermannstadt

Ora 21.00 FC Botoşani – CFR Cluj

n Duminică, 4 noiembrie

Ora 14.00 Dunărea – FC Viitorul

Ora 21.00 FCSB – Astra Giurgiu

n Luni, 5 noiembrie

Ora 18.00 Concordia – Gaz Metan Mediaş

Ora 21.00 FC Voluntari – Dinamo 

Partidele vor fi transmise în direct de LOOK TV 
/ PLUS, DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT.

LPF a dat publicităţii programul 
jocurilor din cadrul etapei a 15-a n Vineri, 9 noiembrie
a doua a returului acestui sezon 21.00 U Craiova – Sepsi OSK
al ligii I Betano.

n Sambata, 10 noiembrie
Dunărea va juca în deplasare cu 15.00 Astra Giurgiu - Politehnica Iasi
campioana CFR Cluj, partida din Gruia 18.00 FC Viitorul - Concordia Chiajna
fiind programată sâmbătă, 10 

21.00 CFR Cluj - Dunarea Calarasi
noiembrie, de la ora 21.00.

n Duminica, 11 noiembrie
Etapa a 15-a va debuta vineri, 9 

17.30 FC Hermannstadt - FC Botosaninoiembrie la Craiova (ora 21.00 U 
21.00 Dinamo Bucuresti - FCSBCraiova – Sepsi) şi se va încheia luni, 
n Luni, 12 noiembrie12 noiembrie la Mediaş (ora 21.00 

Gaz Metan – FC Voluntari). 21.00 Gaz Metan Medias - FC 
VoluntariMeciul rundei va avea loc duminică, 

11 noiembrie, de la ora 21.00 între Partidele vor fi transmise in direct de 
Dinamo şi FCSB. În tur, scorul a fost LOOK TV / PLUS, DIGI SPORT si 
egal, 3-3. TELEKOM SPORT.

Etapa a 15-a

Punct uriaş 
obţinut pe Dinamo!

Dan Alexa, după jocul cu Dinamo: Mă mulţumeşte acest egal!

Et. 14: Dunărea - 
FC Viitorul, duminică, 

4 noiembrie, ora 14.00

n Liga I Betano

Et. 15: CFR Cluj – Dunărea, 
sâmbătă, 10 noiembrie, ora 21.00

Biletele pentru meciul Dunărea - Gaz Metan Mediaş

45 de meciuri pe banca 
tehnică a Dunării!

Dunărea - FCSB, joi, 1 noiembrie, ora 21.45

L. Moţăţăianu: Am jucat primul 
meci cu Steaua adevărată în 1959

n Dunărea Călăraşi

Mediop Ndiaye, inclus în 
echipa ideală a etapei a 12-a

Biletele pentru partida 
Dunărea - FCSB din 

optimile Cupei României

n Dunărea Călăraşi

Serie infernală de 3 jocuri 
în 8 zile, toate acasă. 

Brişan: Sper să reziste gazonul! 

Fl. Brişan: Foarte probabil, partida cu 
FCSB din Cupă se va juca cu casa închisă



A fost stabilit programul complet al meciurilor 19.00 Turris-Oltul Tr. Măgurele – U Craiova 
din faza optimilor de finală ale Cupei 21.45 CSM Politehnica Iaşi – FC Viitorul
României, ediţia 2018/2019. l Miercuri, 31 octombrie
Astfel, în urma solicitărilor deţinătorilor de 16.30 CS Mioveni – Sepsi OSK Sf. Gheorghe
drepturi, meciurile se vor disputa în perioada 19.00 FC Universitatea Cluj – Astra
30 octombrie – 1 noiembrie. 21.45 Gaz Metan Mediaş – CFR Cluj

l Joi, 1 noiembriePartida Dunărea – FCSB se va desfăşura, la 
Călăraşi, în nocturnă, joi, 1 noiembrie de la 19.00 AFK Csikszereda – Dinamo,
ora 21.45 de minute. 21.45 Dunărea Călăraşi – FCSB 

În caz de egalitate după 90 de minute de joc, Programul optimilor de finală
se procedează la prelungiri şi, după caz, la 

l Marţi, 30 octombrie executarea loviturilor de departajare din 
punctul de pedeapsă.16.30 Hermannstadt – FC Voluntari

9SPORT8 SPORT

cu încredere meciul cu Gazul, programat 
duminică, 28 octombrie de la ora 14.00 la 
Călăraşi.

Dinamo Bucureşti - 
Dunărea Călăraşi 1-1 (0-1)

Au marcat: Daniel Popa (56') / Mediop 
Ndiaye (22')

Dinamo: 26. Jaime Penedo – 4. Sergiu 
Hanca, 6. Mihai Popescu, 90. Teddy 
Mezague, 15. Vlad Olteanu – 22. Deian 
Sorescu (2. Kino Delorge, 70'), 18. 
Armando Cooper, 21. Tomislav Gomelt 
(19. Daniel Popa, 46'), 20. Diogo Salomao 
– 31. Danijel Subotic (99. Robert 
Moldoveanu, 59'), 7. Gicu Grozav. 
Rezerve: 1. Vlad Muţiu – 93. Sergiu 
Popovici, 23. Ionuţ Şerban, 27. Ricardo 
Grigore

Antrenor: Mircea Rednic
Popa în locul lui Tomislav Gomelt. Mutare În epilogul rundei a 12-a s-au duelat 

Dunărea: 25. Cătălin Straton – 23. Filip inspirată pentru că Popa reuşeşte să-l în Ştefan cel Mare, Dinamo şi Gligorov, 30. Alin Şeroni, 17. Alin învingă în minutul 56 pe Straton cu o 
Dunărea Călăraşi, echipe aflate Dobrosavlevici, 44. Denis Ispas – 55. lovitură de cap din zona punctului cu var, 

Alexandru Bourceanu (8. Stelian Cucu, înaintea primului fluier al lui reluând în gol o centrare perfectă de pe 
59'), 15. Silviu Pană – 22. Alexandru Alexandru Tudor, la o distanţă de 3 dreapta a lui Deian Sorescu.
Munteanu, 89. Georgian Honciu (33. locuri şi de tot atâtea puncte în „Galben – albaştrii” nu se pierd cu firea şi Sacha Clemence, 85'), 9. Nicolae Carnat (5. 

în 2-3 rânduri prin Mediop pun în clasament. Gabriel Simion, 80') – 29. Mediop Ndiaye. 
dificultate defensiva dinamovistă. Rezerve: 1. Cezar Lungu – 11. Bodo Kanda, 

Gazdele, cu Mircea Rednic aflat la al 4-lea Finalul e al gazdelor care se năpustesc 20. Bogdan Şandru, 21. Hamidou Keyta.
mandat, au început bine punând presiune asupra porţii noastre însă tabela rămâne Antrenor: Dan Alexape Straton&Co încă din start. Cu toate nemodificată. În al 3-lea minut al 
acestea, Dunăreea deschide scorul în Au arbitrat: Alexandru Tudor (Bucureşti) – prelungirilor, Tudor îl elimină pe Alexandru 
minutul 22. Georgian Honciu îl serveşte de Mircea Orbuleţ (Bucureşti), Ciprian Danşa Munteanu care a primit două „galbene” la 
la mijlocul terenului cu o pasă excelentă (Satu Mare). Rezervă: Ionuţ Coza un interval de câteva secunde.
pe Ndiaye Mediop care după ce i-a luat (Cernica).

Dunărea obţine un punct uriaş în Groapă faţa lui Teddy Mezague, îl culcă şi pe Observatori: Sorin Boca (Iaşi), Marin în faţa unui adversar de marcă din fotbalul portarul Jaime Penedo şi introduce Petrache (Săbăreni)românesc deşi în acest sezon suferă vizibil. balonul în plasă. Deranj în tribune, acolo 
Cartonaşe galbene: D. Sorescu (46'), S. În calitate de antrenor, Dan Alexa bifează unde vreo 2700 de suporteri rămân 
Hanca (58') / S. Pană (21'), G. Honciu (37'), şi prima remiză în faţa lui Dinamo, în înmărmuriţi.
D. Ispas (53'), N. Carnat (78'), Al. primele 4 dispute câştigând 2, alte 2 fiind Dunărea rezistă şi încheie prima parte cu 
Munteanu (90+3')pierdute.un avantaj fragil, 0-1.
Cartonaşe roşii: Al. Munteanu (90+3' – Cu o etapă înainte de finalul turului, La pauză, Mircea Rednic are un moment 
Dunărea)Dunărea e pe 9 cu 15 puncte şi aşteaptă de inspiraţie introducându-l pe Daniel 

n Liga I Betano / Et. 12: Dinamo Bucureşti – Dunărea Călăraşi 1-1 (0-1)

Clasament

Etapa a 12-a / Rezultate
FC Voluntari – Concordia Chiajna 4-0
Au marcat: Armash (22), Gadze (33), Căpăţînă (47), 
Kabasele (89)
CFR Cluj – Politehnica Iaşi 1-0
A marcat: A. Mureşan (19)
FC Hermannstadt – Astra Giurgiu 0-2
Au marcat: A. Llulaku (60), Da Silva (74)
FC Viitorul  – Sepsi Sf. Gheorghe 2-3
Au marcat: Luchin (13), Băluţă (82) / Drăghici (7), Mensah 
(67), Tandia (86)
Gaz Metan Mediaş – FC Botoşani 1-2
Au marcat: Pinto (15) / Golofca (730, Rodriguez (89)
U Craiova – FCSB 2-1
Au marcat: Koljic (50), Fedele (72) / Kelic (9 – autogol)
Dinamo – Dunărea Călăraşi 1-1
Au marcat: D. Popa (56) / N. Mediop (22)

1. CFR Cluj 12 6 5 1 14-8 23
2. FCSB 12 6 3 2 25-13 21
3. Astra Giurgiu 12 5 5 2 16-8 20
4. Gaz Metan 12 6 2 4 15-17 20
5. U Craiova 12 5 4 3 20-11 19
6. Sepsi OSK 12 5 4 3 14-10 19
7. FC Viitorul 12 6 1 5 14-14 18
8. FC Botoşani 12 3 6 3 16-15 15
9. Dunărea 12 3 6 3 12-13 15
10. Politehnica Iaşi 12 4 2 6 11-17 14
11. Concordia 12 4 2 6 10-19 14
12. Dinamo 12 3 3 6 13-20 12
13. Hermannstadt 12 2 2 8 9-16 8
14. FC Voluntari 12 1 5 6 13-22 8

n Vineri, 26 octombrie
Ora 18.00 CSM Politehnica Iaşi – FC Hermannstadt
Ora 21.00 Astra Giurgiu – U Craiova
n Sâmbătă, 27 octombrie
Ora 18.00 FC Botoşani - FC Viitorul
Ora 21.00 FCSB - FC Voluntari
n Duminică, 28 octombrie
Ora 14.00 Dunărea Călăraşi – Gaz Metan Mediaş 
Ora 21.00 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – CFR Cluj
n Luni, 29 octombrie
Ora 21.00 Concordia Chiajna – Dinamo
Partidele vor fi transmise în direct de LOOK TV / PLUS, 
DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT.

Etapa a 13-a

Duminică, 24 octombrie, în ultima etapă Tribuna II – 25 Lei 
a turului ligii I Betano la fotbal se va Peluze / 15 Lei
desfăşura la Călăraşi, pe arena Ion 

Tribuna Acoperită – 60 LeiComşa, partida Dunărea – Gaz Metan. 
Family – 15 LeiPentru acest meci, preţul biletelor 

variază între 15 şi 60 de lei după cum Biletele se pot procura vineri. şi sâmbătă 
urmează: între orele 10.00-17.00 şi în ziua jocului, 
Tribuna I - 20 Lei duminică, între orele 10.00 şi 14.00.

Luni seară, în meci contând pentru etapa a 12-a primit gol dintr-o execuţie, o greşeală de 
a ligii I Betano, Dunărea a produs surpriza marcaj. Îmi felicit jucătorii pentru că au evoluat 
încheind la egalitate, 1-1, duelul cu Dinamo, în cu multă determinare. Dinamo putea înscrie 
Ştefan cel Mare. golul 2 pe finalul meciului. Au avut ultimele 10 

minute în care ne-au presat, am avut şi şansă Antrenorul Dan Alexa a declarat după meci că 
la acea ocazie foarte mare dar sunt mulţumit. este mulţumit de rezultat, susţinând că elevii săi 
Am întâlnit un Dinamo în care Mircea Rednic a putea obţine mai mult dacă ar fi abordat jocul 
reuşit să dea un refresh. Se aşteptatu să cu mai mult curaj. „Am controlat mijlocul 
câştige.” a spus Alexa care a continuat „Mă terenului până să primim golul egalizator. 
mulţumeşte acest egal pentru că am avut o Mircea Rednic a riscat introducând al doilea 
deplasare grea în Ştefan cel Mare. Poate cu atacant şi am avut superioritate în multe 
mai mult curaj, am fi obţinut mai mult”.momente „3 contra 2”, pe zona centrală. Am 

n Liga I Betano

Atacantul Dunării, Mediop Ndiaye a fost inclus de Revista 
LPF în echipa ideală a rundei a 12-a. Mediop a marcat 
golul Dunării în partida cu Dinamo (scor 1-1), fiind şi cel 
mai bun jucător al partidei din Ştefan cel Mare.
Iată cum arată „11-le” ideal al penultimei etape a turului:
l PORTAR
David Lazar (Astra / 27 de ani / 4 jocuri) – A avut patru 
intervenţii decisive prin care a contribuit din plin la 
succesul astralilor. Evoluţia din acest meci îl va pune la 
grea încercare pe Gigi Mulţescu, atunci când acesta va 
trebui să aleagă titularul.
l FUNDAŞI
Igor Armaş (FC Voluntari / 31 de ani / 2 jocuri) – 
Fundaşul moldovean a marcat pentru întâia oară în 
campionatul României. Este un fotbalist experimentat, cu 
zeci de meciuri în prima ligă din Rusia.
Andrei Mureşan (CFR Cluj / 33 de ani / 8 jocuri) – A 
marcat golul care le-a adus clujenilor al șaselea succes 
din ediţia curentă. A fost a noua reuşită din contul său în 
186 de meciuri jucate în principala competiţie internă.
Erico da Silva (Astra / 29 de ani / 10 jocuri) – A înscris 
golul care a închis tabela şi a risipit orice speranţă a 
gazdelor de a reveni în joc. Prinde pentru a doua oară 
echipa etapei.
l MIJLOCAŞI
Birahima Tandia (Sepsi OSK / 25 de ani / 12 jocuri) – A 
înscris pentru a cincea oară în acest sezon, golul său fiind 
unul de trei puncte. Prinde pentru a cincea oară echipa 
etapei.
Tudor Băluţă (Viitorul / 19 ani / 9 jocuri) – Chiar dacă 
Viitorul a pierdut, tânărul mijlocaş al dobrogenilor a fost 
printre cei mai buni de pe teren. A recuperat multe mingi 
şi a marcat pentru a doua oară în ediţia actuală.
Matteo Fedele (U Craiova / 26 de ani / 8 jocuri) – A 
marcat golul care a adus prima victorie din contul 
oltenilor în faţa rivalilor din ultimii 16 ani. Este un jucător 
care câştigă multe dueluri fizice pe durata unei partide.
Ion Gheorghe (FC Voluntari / 19 ani / 5 jocuri) – A 
contribuit cu două pase de gol la primul succes bifat de 
ilfoveni în ediţia curentă. Un fotbalist cu mare potenţial 
de creştere.
l ATACANŢI
Mihai Roman II (FC Botoşani / 26 de ani / 12 jocuri) – A 
avut o prestaţie entuziasmantă! A înscris din nou, pentru 
a 31-a oară în Liga 1, şi a scos penalty-ul în urma căruia 
moldovenii au marcat golul victoriei.
Elvir Koljic (U Craiova / 23 de ani / 6 jocuri) – Este cel 
mai în formă atacant din campionat! Prin reuşita din 
ultima rundă, a ajuns la șase goluri în șase partide 
disputate pe prima scenă în tricoul oltenilor.
Mediop Ndiaye (Dunărea / 27 de ani / 10 jocuri) – A fost 
din nou decisiv pentru călărăşeni, care s-au întors cu un 
punct de pe arena din “Ştefan cel Mare”. Este golgheterul 
Dunării, cu patru reuşite.

l ANTRENORUL ETAPEI

Devis Mangia (U Craiova / 44 de ani) – Excelent 
mobilizaţi în pauză de către antrenor, elevii italianului au 
ieşit total schimbaţi în bine pe teren, iar rezultatul s-a 
văzut. Craiovenii au revenit în partea secundă şi au 
izbutit victoria.

Dunărea se află în faţa unei serii infernale de 3 jocuri 
care se vor disputa, toate pe teren propriu, într-un 
interval de doar 8 zile. 

Primul examen din cele 3 va avea loc duminică, 28 
octombrie, de la ora 14.00 cu Gaz Metan Mediaş, 
partida contând pentru etapa a 13-a. 

Joi, 1 noiembrie, echipa noastră va forţa pătrunderea 
în sferturile de finală ale Cupei întâlnind în nocturnă 
de la ora 21.45 de minute puternica echipă FCSB.

Duminica viitoare, mai exact pe 4 noiembrie de la ora 
14.00, elevii lui Dan Alexa vor juca împotriva celor de 
la FC Viitorul, partida contând pentru prima etapă a 
returului. 

„Lotul nostru e destul de numeros. În general avem 
„dubluri” pe posturi. Teoretic, toţi ar trebui să facă 
faţă acestui ritm” a declarat preşedintele executiv 
Flrin Brişan care a continuat „Sunt 3 jocuri, toate 
acasă, în 8 zile. Eu sper să nu avem probleme cu 
gazonul pentru că n-a mai fost solicitat niciodată în 
ritmul ăsta. Pe de altă parte, aceste trei meciuri 
programate acasă ne avantajează şi din punct de 
vedere al încasărilor. La meciurile cu Gaz Metan, 
FCSB şi FC Viitorul sper să avem cât mai mulţi 
spectatori în tribune”.

1-11, dar călărăşanul Dumitru Farin a 
marcat gol lui Voinescu! A trecut de 
Onisie, l-a driblat (!) pe Zavoda II şi ... l-a 
făcut pe Voinescu să se repeadă la 
Zavoda II şi să-l certe! Nici în amicale nu 
concepea ca să primească gol!” scrie 
Laurean Moţăţăianu în lucrarea amintită 
mai sus.

O altă partidă Dunărea – Steaua 
Bucureşti, de data asta oficială, s-a 
desfăşurat la Călăraşi, pe 12 noiembrie 
1997 în cadrul 16-imilor de finală ale 
Cupei României. Steaua, antrenată de 
Mihai Stoichiţă şi Marius Lăcătuş, s-a 
impus cu 3-1 prin golurile semnate de 
Dănciulescu (26, 33) şi C. Munteanu (56 
– pen.). Pentru echipa noastră a înscris 

Pe 1 noiembrie, de la ora 21.45 de Bucureşti (Steaua, din decembrie 1961) a Gavrilescu (27). În minutul 73, Ilie Zeciu a 
minute, în nocturnă, Dunărea va juca la jucat la Călăraşi, cu Olimpia din ratat o lovitură de la 11 metri.
Călăraşi, în cadrul optimilor de finală ale localitate. Era perioada în care la Olimpia 
Cupei României, cu FCSB, cunoscută Călăraşi jucau - printre alţii - Parişcu, D. 12.11. 1997 / Şaisprezecimile până în 2016 ca FC Steaua București, Farin, Vasile Mihai (Buzatu), Arghiriadis, 

Cupei Românieiformaţie care de la înfiinţare, 7 iunie Mustaţă, Oaşe, Sisei ...
Dunărea Călăraşi – Steaua Bucureşti 1-31947 şi până în 2016 a mai purtat C. C. A. Bucureşti tocmai revenise dintr-

numele de ASA (1947), CSCA (1948), CCA Au marcat: Gavrilescu (27) / Dănciulescu un turneu în Anglia, unde “a rupt plasele 
(1950), CSA Steaua Bucureşti (1961) şi FC (26, 33), C. Munteanu (56 – pen.)lui Arsenal (1-1), Sheffield United (3-3), 
Steaua Bucureşti (1998). Dunărea: Bratu – M. Păun, Peicu, Zeciu, 4-3 cu Luton Town şi 0-1 cu 

M. Lucan – N. Stanciu (76. C. Ştefan), M. Wolverhampton Wanderers. Era Neobositul gazetar sportiv, Laurean 
Nohai, D. Băncilă (53. M. Radu), Ad. Păun perioada în care la echipa naţională Moţăianu, un foarte bun cunoscător al 
– Gavrilescu, Mihăilă II (79 V. Petrescu).jucau  11 jucători de la C.C.A. Bucureşti.fotbalului călărăşean, a scris în celebra sa 
Antrenor: Virgil BogatuŞi au ajuns la Călăraşi: Voinescu, Toma, carte „Nouă Decenii de Fotbal pe Malul 

Zavoda II, Onisie, Apolzan, Bone, Steaua: Nae – Reghecampf, Ad. Matei, T. Borcei”, publicată în 2010 că prima 
Cacoveanu, Zavoda I, Alexandrescu, Csik, M. Baciu – L. Hrib (57 Răducanu), I. întâlnire dintre o echipă de fotbal 
Constantin, Tătaru I, Traian Ivănescu (va Rotariu, D. Militaru, C. Munteanu (67. I. călărăşeană şi CCA  a avut loc la Călăraşi 
reveni şi ca antrenor, peste vreo ... 30 de Coporan) – M. Lăcătuş (64. Ciocoiu), i. în urmă cu 59 de ani. „Anul 1959 a rămas 
ani), Caricaş, Jenei, Raksi, Staicu ... Dănciulescu.în memoria iubitorilor fotbalului 

călărăşean ca anul în care C.C.A. Contează scorul final? Mai puţin! A fost Antrenor: Mihai Stoichiţă

Începând de miercuri, 17 octombrie, ora 10.00, s-au 
pus în vânzare biletele pentru partida din cadrul 
optimilor de finală ale Cupei României, ediţia 
naţională 2018 – 2019, programată, în nocturnă, la 
Călăraşi joi, 1 noiembrie, de la ora 21.45 de minute. 
“Este un meci - eveniment şi mizăm pe prezenţa unui 
număr record de spectatori. Vom juca împotriva unei 
echipe de top din fotbalul românesc şi pentru prima 
oară în istoria acestui club şi oraş, partida cu FCSB se 
va desfăşura în nocturnă! Va fi un prilej de bucurie 
dar şi de mândrie pe care dorim să-l împărţim cu 
iubitorii fotbalului din Călăraşi şi nu numai” a 
declarat preşedintele executive Florin Brişan.
Cei care vor să fie alături de Dan Alexa&Co pot opta 
pentru următoarele tipuri de bilete:
Tribuna I: 30 LEI
Tribuna a II-a: 40 LEI
Tribuna acoperită: 120 LEI
Zona family: 20 LEI (1+1 gratis, în limita locurilor 
disponibile)
Peluze: 20 LEI
Biletele pot fi achiziţionate de la magazinul Fan Shop, 
amplasat la poarta stadionului Municipal Călărași, din 
B-dul Republicii, 39! 
Program: Luni-Vineri: 10.00-17:00, Sâmbătă: 10.00-
13.00.

Joi, 1 noiembrie, în ultimul joc din faza 
optimilor de finală ale Cupei României, 
ediţia naţională 2018 – 2019, se vor 
duela Dunărea şi FCSB, partida 
programată la Călăraşi, de la ora 21.45 
de minute, urmând a se desfăşura, în 
premieră, în nocturnă. Biletele au fost 
puse în vânzare încă de miercuri, 17 
octombrie iar în primele două zile au 
fost achiziţionate de către suporterii 
Dunării în jur de 2.000 de bilete. Potrivit 
preşedintelui executiv, Florin Brişan, 
partida, după toate probabilităţile, se va 
juca cu casa închisă. “Începând de 
miercuri, au fost puse în vânzare fie un eveniment. Sper ca şi vremea să 
biletele ale căror preţuri sunt cuprinse fie de partea noastră. Despre rezultat, 
între 20 şi  120 de lei iar pentru e prematur să spun ceva acum însă ar fi 
Sectorul “Oaspeţi”, 60 de lei. Miercuri a extraordinar să eliminăm pe FCSB.”
fost o zi bună din punct de vedere al În ceea ce priveşte montarea instalaţiei 
încasărilor. Şi joi, lucrurile au decurs cu de nocturnă mobile, preşedintele 
acelaşi ritm. Foarte probabil, partida se Dunării a spus “Miercuri a început 
va juca cu casa închisă. Putem vinde în montarea schelelor care vor susţine 
jur de 8200 de bilete. Trebuie să instalaţia de nocturnă urmând ca până 
păstrăm 5% din locurile de pe stadion, luni să fie aduşi stâlpii, lămpile, 
adică puţin peste 400 de locuri, şi instalaţia propriu – zisă din Italia. Pe 27 
pentru FRF” a spus Brişan care a octombrie, conform contractului, 
continuat “Pentru că meciul va avea loc trebuie să se facă proba finală” a 
la Călăraşi, în nocturnă, mă aştept să conchis Brişan.

n Cupa României / Optimi de finală

Dan Alexa a bifat luni a 45-a prezenţă pe banca 
tehnică a Dunării în calitate de antrenor principal. 
Dintre acestea, 33 au avut loc în liga a II-a şi 12 în 
liga I. Primul joc cu Alexa la comandă s-a desfăşurat 
pe 23 august 2017, Dunărea câştigând acasă cu 2-1. 
El şi-a coordonat atunci noii săi elevi de gura 
tunelului de acces, situaţia sa nefiind suficient de 
clară până la ora meciului care a contat pentru etapa 
a 4-a a ligii a 2-a. 
Bilanţul celor 45 de partide este unul mulţumitor. 
Dunărea a obţinut 30 de victorii (27, în L2 şi 3, în L1), 
11 egaluri (5, în L2 şi 6, în L1) şi 4 înfrângeri (1, în L2 
şi 3, în L1). Dunărea a înscris 78 de goluri (66 în L2 şi 
12 în L1) şi a primit 30 goluri (17, în L2 şi 13 în L1), 
realizând 101 puncte.
În calitate de antrenor, Dan Alexa a bifat 170 de 
jocuri, conducând succesiv formaţiile Politehnica 
Timişoara (48 meciuri), Rapid Bucureşti (34 de 
meciuri), ASA Tg. Mureş (23 de meciuri), Concordia 
Chiajna (20 de meciuri) şi Dunărea Călăraşi (45 de 
meciuri).
Dan Alexa s-a născut pe 28 octombrie 1979 la 
Timişoara.

Dan Alexa / Antrenor Dunărea:   
45       30       11       4       78-30       101
Dan Alexa / Antrenor: 170 de meciuri
Politehnica Timişoara: 48 de jocuri
Rapid Bucureşti: 34 de jocuri
ASA Tg. Mureş: 23 de jocuri
Concordia Chiajna: 20 de meciuri
Dunărea Călăraşi: 45 de meciuri

Returul actualului sezon al ligii I Betano va 
debuta vineri, 2 noiembrie când va avea loc la 
Iaşi partida dintre Poli şi U Craiova.
Partida Dunărea Călăraşi – FC Viitorul (în tur a 
fost 1-0) se va desfăşura duminică, 4 
noiembrie, de la ora 14.00, pe arena Ion 
Comşa.
Etapa a se va încheia luni, 5 noiembrie la 
Voluntari, odată cu partida FC Voluntari – 
Dinamo.

Etapa a 14-a
n Vineri, 2 noiembrie

Ora 21.00 Politehnica Iaşi – U Craiova

n Sâmbătă, 3 noiembrie

Ora 18.00 Sepsi OSK – Hermannstadt

Ora 21.00 FC Botoşani – CFR Cluj

n Duminică, 4 noiembrie

Ora 14.00 Dunărea – FC Viitorul

Ora 21.00 FCSB – Astra Giurgiu

n Luni, 5 noiembrie

Ora 18.00 Concordia – Gaz Metan Mediaş

Ora 21.00 FC Voluntari – Dinamo 

Partidele vor fi transmise în direct de LOOK TV 
/ PLUS, DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT.

LPF a dat publicităţii programul 
jocurilor din cadrul etapei a 15-a n Vineri, 9 noiembrie
a doua a returului acestui sezon 21.00 U Craiova – Sepsi OSK
al ligii I Betano.

n Sambata, 10 noiembrie
Dunărea va juca în deplasare cu 15.00 Astra Giurgiu - Politehnica Iasi
campioana CFR Cluj, partida din Gruia 18.00 FC Viitorul - Concordia Chiajna
fiind programată sâmbătă, 10 

21.00 CFR Cluj - Dunarea Calarasi
noiembrie, de la ora 21.00.

n Duminica, 11 noiembrie
Etapa a 15-a va debuta vineri, 9 

17.30 FC Hermannstadt - FC Botosaninoiembrie la Craiova (ora 21.00 U 
21.00 Dinamo Bucuresti - FCSBCraiova – Sepsi) şi se va încheia luni, 
n Luni, 12 noiembrie12 noiembrie la Mediaş (ora 21.00 

Gaz Metan – FC Voluntari). 21.00 Gaz Metan Medias - FC 
VoluntariMeciul rundei va avea loc duminică, 

11 noiembrie, de la ora 21.00 între Partidele vor fi transmise in direct de 
Dinamo şi FCSB. În tur, scorul a fost LOOK TV / PLUS, DIGI SPORT si 
egal, 3-3. TELEKOM SPORT.

Etapa a 15-a

Punct uriaş 
obţinut pe Dinamo!

Dan Alexa, după jocul cu Dinamo: Mă mulţumeşte acest egal!

Et. 14: Dunărea - 
FC Viitorul, duminică, 

4 noiembrie, ora 14.00

n Liga I Betano

Et. 15: CFR Cluj – Dunărea, 
sâmbătă, 10 noiembrie, ora 21.00

Biletele pentru meciul Dunărea - Gaz Metan Mediaş

45 de meciuri pe banca 
tehnică a Dunării!

Dunărea - FCSB, joi, 1 noiembrie, ora 21.45

L. Moţăţăianu: Am jucat primul 
meci cu Steaua adevărată în 1959

n Dunărea Călăraşi

Mediop Ndiaye, inclus în 
echipa ideală a etapei a 12-a

Biletele pentru partida 
Dunărea - FCSB din 

optimile Cupei României

n Dunărea Călăraşi

Serie infernală de 3 jocuri 
în 8 zile, toate acasă. 

Brişan: Sper să reziste gazonul! 

Fl. Brişan: Foarte probabil, partida cu 
FCSB din Cupă se va juca cu casa închisă
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