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Etapa a 30-a / Sâmbătă, 11 mai, ora 18.00

Clasament
1. Mostiştea Ulmu 27 23 3 1 118-11 72
2. Dunărea Ciocăneşti 28 18 6 4 71-31 60
3. Unirea Mănăstirea 27 17 6 4 78-42 57
4. Venus Independenţa 28 16 2 10 82-37 50 
5. Tricolorul Jegălia 27 12 9 6 47-36 45
6. Partizan Crivăţ 27 14 3 10 64-57 45
7. Dunărea Grădiştea 27 13 4 10 50-53 43
8. Victoria Chirnogi 28 13 3 12 68-59 42
9. ACS Roseţi 27 10 9 8 69-44 39
10. Spicul Vâlcelele 27 11 3 13 45-61 36
11. Progresul Fundulea 27 9 6 12 32-50 33
12. Steaua Radovanu 27 10 1 16 56-73 31
13. Viitorul Curcani 27 8 6 13 40-59 30
14. Unirea Dragalina 27 8 5 14 41-72 29
15. Victoria Lehliu 28 8 2 18 41-70 26
16. Victoria Dragoş Vodă 27 4 3 20 20-84 15
17. Zarea Cuza Vodă 28 2 1 25 23-106 7

Progresul Fundulea – Dunărea Grădiştea
Victoria Dragoş Vodă – Steaua Radovanu
Unirea Dragalina – Tricolorul Jegălia
ACS Roseţi – Partizan Crivăţ
Unirea Mânăstirea – Viitorul Curcani
Mostiştea Ulmu – Spicul Vâlcelele
Zarea Cuza Vodă – Venus Independenţa 0-3
Victoria Chirnogi – Victoria Lehliu

Liga a 4-a ACERBIS / Etapa a 29-a / Rezultate

Victoria Lehliu – Progresul Fundulea 3-0

Venus Independenţa – Victoria Chirnogi 8-1

Dunărea Ciocăneşti – Zarea Cuza Vodă 3-0

Viitorul Curcani – Mostiştea Ulmu 1-1

Partizan Crivăţ – Unirea Mânăstirea 2-5

Tricolorul Jegălia – ACS Roseţi 3-1

Steaua Radovanu – Unirea Dragalina 3-1

Dunărea Grădiştea – Victoria Dragoş Vodă 3-0 (N)

n AJF Călăraşi

Reuniţi marţi seară în şedinţă de lucru, financiară 50 lei, în baza art.1.5 din RD 
membrii Comisiei de Disciplină şi Etică al AJF  (greşeală tehnică).
din cadrul AJF Călăraşi au analizat Cu apel în termen de 5 zile de la 
cazurile de indisciplină generate în pronunţare.
weekend în cadrul competiţiilor 

5. UNIREA MÂNĂSTIREA – desfăşurate sub egida forului fotbalistic 
local, stabilind următoarele măsuri: TRICOLORUL JEGALIA 
1. VENUS INDEPENDENŢA – (juniori)

Admite contestaţia formulată de echipa PROGRESUL FUNDULEA
UNIREA MÂNĂSTIREA, omologhează Jucătorul ION ALEXANDRU - IONEL, 
rezultatul partidei cu scorul de 3 – 0 în legitimat la echipa VENUS 
favoarea echipei UNIREA MÂNĂSTIREA, INDEPENDENŢA se suspendă 1 etapă şi 
sancţionează delegatul echipei penalitate financiară 50 lei, în baza 
TRICOLORUL JEGALIA, BRÂNZĂ OVIDIU art.1.4 din RD al AJF  (cumul de 
cu 6 luni de suspendare şi penalitate Cu apel în termen de 5 zile de la avertismente).
financiară 600 lei, în baza art 1.3 din RD pronunţare.Jucătorul ZIDARU VALENTIN, legitimat 
al AJF (folosirea unui jucător sub o altă 

la echipa PROGRESUL FUNDULEA se 3. VICTORIA DRAGOŞ VODĂ identitate).
suspendă 1 etapă şi penalitate 

 Cu apel în termen de 5 zile de la – UNIREA DRAGALINAfinanciară 50 lei, în baza art.1.4 din RD 
pronunţare.al AJF  (cumul de avertismente). Jucătorul DAN MARIAN - CĂTĂLIN, 

legitimat la echipa VICTORIA DRAGOŞ Cu apel în termen de 5 zile de la 6. COLINELE ARGEŞULUI 
VODĂ, se suspendă 1 etapă şi pronunţare. MITRENI – UNIREA penalitate financiară 50 lei, în baza 

2. SPICUL VALCELELE – SPANŢOVart.1.4 din RD al AJF  (cumul de 
avertismente).VICTORIA CHIRNOGI Omologhează rezultatul partidei cu 
Cu apel în termen de 5 zile de la scorul de 3-0 în favoarea echipei Jucătorul MANEA MARIAN, legitimat la 
pronunţare. UNIREA SPANŢOV şi sancţionează cu echipa VICTORIA CHIRNOGI se 

penalitate financiară 300 lei echipa suspendă 8 etape şi penalitate 4. MOSTIŞTEA ULMU – 
COLINELE ARGEŞULUI MITRENI, în baza financiară 250 lei, în baza art.1.17 din 

PARTIZAN CRIVĂŢ art.3.1 din RD al AJF (neprezentarea la RD al AJF (pătrunderea în terenul de joc 
un joc oficial).a unui jucător aflat în tribună, având un Jucătorul UNGUREANU ALBERT, 

comportament agresiv la adresa unui legitimat la echipa PARTIZAN CRIVĂŢ, Cu apel în termen de 5 zile de la 
adversar). se suspendă 1 etapă şi penalitate pronunţare.

În prima etapă a returului play – out-ului ligii 1 O echipă cu jucători buni dar echipa mea astăzi 
Betano, Dunărea a obţinut o victorie uriaşă în a avut atitudine. Am arătat şi fotbal în multe 
faţa lui Dinamo, scor 1-0, la capătul unui joc care momente, am arătat situaţii importante de joc. 
a entuziasmat întreaga asistenţă. Dan Alexa s-a Una peste alta e o victorie importantă pentru că 
declarat mulţumit de rezultat dar şi de joc am reuşit psihologic să scăpăm de locul de 
susţinând că victoria i-a scos pe „galben – retrogradare direct. O victorie importantă! Sunt 
albaştrii” de pe locul direct retrogradabil. „O 

mulţumit pentru ceea ce a fost astăzi. Am avut 
victorie, din punctul meu de vedere, pe deplin 

spirit, am avut organizare şi am adus şi plus meritată. Am făcut unul dintre cele mai bune 
fotbalistic pentru că, repet, avem jucători în jocuri ale noastre în acest sezon. Am întâlnit o 
echipă care pot să facă lucrul ăsta.” a spus la echipă, Dinamo, care a pierdut doar la Mediaş. 
conferinţa de presă de după joc Dan Alexa.A venit la Călăraşi şi după o victorie. 

Dunărea Călăraşi – 
Dinamo Bucureşti 1-0

A marcat: Najib Ammari (70')
Dunărea: 25 Cătălin Straton – 23. Filip 
Gligorov (7. Aymen Souda, 75'), 17. Alin 
Dobrosavlevici, 24. Srgian Luchin, 27. 
Gaston Mendy – 26. Gabriel Ebache, 5. 
Gabi Simion, 44. Conor Henderson, 97. 
Daniel Benzar (21. Hamidou Keyta, 90+1) – 
11. Gabi Iancu (3. Cristi Sârghi, 85'), 9. Najib 
Ammari.
Rezerve: 33. Niculai Calancea – 77. Steliano 
Filip, 89. Georgian Honciu, 10. Valentin 
Munteanu.
Antrenor: Dan Alexa 
Dinamo: 1. Vlad Muţiu – 21. Damien 
Dussaut, 2. Linas Klimavicius, 27. Ricardo 
Grigore, 7. Nasser Aliji – 88. Simon Zenke 
(70. Reda Jaadi, 58'), 17. Mamoutou 
N'Diaye, 10. Dan Nistor, 22. Deian Sorescu 
(42. Alexandre Mfutila, 71') – 43. Mattia 

Fa-bu-los! Sâmbătă, la Călăraşi, într-un tribună de fetiţele şi mama sa, este şi el 
Montini, 19. Daniel Popa (9. Athanasios 

moment extrem de dificil, Dunărea a trimis în tribună de Bârsan.
Papazoglu, 58')

reuşit…imposibilul! Remontaţi mental, Dunărea rezistă şi câştigă meritat o partidă 
Rezerve: 39. Parfait Mandanda – 13. Denis rapid, după remiza de acasă cu pe care n-o vom uita niciodată. Venită într- Ciobotariu, 23. Ionuţ Şerban, 29. Cătălin Hermannstadt, Luchin&Co au câştigat cu un moment de sărbătoare pentru fotbalul Măgureanu.1-0  în faţa unui nume de legendă din călărăşean. În urmă cu un an, Dunărea Antrenor: Mircea Rednicfotbalul românesc, Dinamo Bucureşti. învingea tot la Călăraşi pe Ripensia 
Au arbitrat: Marcel Bârsan (Bucureşti) – 

Timişoara, asigurându-şi matematic Venit cam cu tot ce avea mai bun, Mircea Ciprian Danşa (Satu Mare), Mihai Marica 
prezenţa în liga I cu vreo 5 etape înainte de Rednic s-a izbit, la Călăraşi, de o nucă tare. (Bistriţa). Rezervă: Andrei Antonie 
finalul sezonului.Dunărea a început bine trecându-şi în cont (Bucureşti)
Cu 21 de puncte în cont, Dunărea urcă pe 6, primele ocazii încă din start. Observatori: Eduard Dumitrescu 
loc de baraj, devansându-I pe sibienii de la În minutul 11, mingea circulă pe traseul (Bucureşti), Marian Ivan (LPF - Braşov)
Hermannstadt care vineri au fost învinşi clar Ammari – Iancu ultimul şutează dar Cartonaşe galbene: S. Luchin (43'), A. 
la Mediaş de Gaz Metan (scor 4-1).Mamoutou e pe fază şi respinge balonul. Dobrosavlevici (59'), G. Simion (76'), D. 

Opt minute mai târziu, Benzar îi pasează lui Sâmbăta viitoare, echipa noastră va juca la Benzar (90+1'), C. Straton (90+3') / D. 
Ammari, acesta centrează în faţa porţii însă Iaşi cu Poli, urmând ca marţi să se dueleze Dussaut (78').
Iancu nu poate ajunge la balon, fiind la Călăraşi cu o altă echipă din Moldova, FC Cartonaşe roşii: G. Enache (82') / R. Grigore 
surprins şi în ofsaid. Botoşani. (82')
Dinamo bifează ocazia primei reprize în 
minutul 32. Simon Zenke întoarce o minge 
în careu, Sorescu sare peste ea şi din 
apropiere de buturile lui Straton, D. Popa 
şutează puternic însă puţin pe lângă.
În partea a doua, “galben – albaştrii” par şi 
mai motivaţi şi mai determinaţi periclitând 
în câteva rânduri poarta apărată de Muţiu.
În minutul 70, bucuria capătă dimensiuni 
apocaliptice. Neobositul Gabi Enache 
cemtrează perfect de pe dreapta, Daniel 
Benzar lasă balonul până la Ammari care 
fără preluare şutează fără nicio speranţă 
pentru portarul dinamovist. Energia 
transmisă de cei peste 3500 de spectatori e 
decisivă. În minutul 83. G. Enache de la 
Dunărea şi R. Grigore de la Dinamo sunt 
eliminate de centralul Marcel Bârsan. Două 
minute mai târziu şi Dan Alexa, susţinut din 

n PLAY-OUT / Et.8: Dunărea – Dinamo 1-0 (0-0)

Clasament Play-out
1. Gaz Metan Mediaş 8 7 1 0 16-4 38
2. Dinamo Bucureşti 8 6 0 2 12-6 34
3. FC Botoşani 8 2 2 4 8-9 26
4. Politehnica Iaşi 8 2 2 4 5-10 25
5. FC Voluntari 8 3 3 2 10-8 23
6. Dunărea Călăraşi 8 2 3 3 5-9 21
7. Hermannstadt 8 0 3 5 4-13 19
8. Concordia Chiajna 8 1 4 3 11-12 16

Concordia Chiajna - FC Botoşani 2-2

Au marcat: Moussa (9), Cadamuro (69) / J. Meira (64 – 
aut.), M. Roman II (71)

Gaz Metan Mediaş - FC Hermannstadt 4-1

Au marcat: Rondon (25, 67 – pen., 72), Caiado (70) / 
Dâlbea (89)

Dunărea Călăraşi - Dinamo Bucureşti   1-0

A marcat: N. Ammari (70)

FC Voluntari - Politehnica Iaşi                 0-0

Etapa  a 8-a / Rezultate

l Vineri , 10 mai
Ora 18.00 FC Botoşani – FC Voluntari
Ora 21.00 Dinamo – Gaz Metan Mediaş
l Sâmbătă, 11 mai
Ora 15.00 FC Hermannstadt – Concordia Chiajna
Ora 17.30 Politehnica Iaşi – Dunărea Călăraşi

Etapa  a 9-a

Preşedintele executiv al AFC 
Dunărea 2005 Călăraşi, Florin 
Brişan a anunţat miercuri că a 
depus dosarul de omologare a 
Academiei de Fotbal Dunărea 
Călăraşi ceea vce va duce la 
dezvoltarea sectorului de copii 
şi juniori din cadrul clubului. 
„Am depus dosarul de 
omologarea a Academiei de 
Fotbal Dunărea Călăraşi. E un 
prim pas în atragerea unui 
număr cât mai mare de tineri 
călărăşeni către acest sport.” a 
spus într-o conferinţă de presă 
Brişan care a mai adăugat „S-a 
pornit acum 2 ani de la un 
număr de 70 de copii legitimaţi, 
acum avem 7 grupe însemnând 
160 de jucători legitimaţi şi 
continuăm. Prin depunerea 
acestui dosar, urmează să 
formăm alte grupe de copii 
chiar de la 8 ani, ceea ce e 
foarte important. Această 
clasificare făcută de FRF va 
presupune şi o contribuţie 
financiară din partea lor pentru 
sprijinirea acestor centre”.

momentul ăsta. Pentru mine este o victorie 
importantă pentru că indiferent de situaţia lui 
Dinamo... Să câştigi cu Dinamo... Dinamo este o 
echipă puternică în fotbalul românesc. Este, din 
punctul meu de vedere, alături de Steaua, Rapid şi 

După victoria istorică, 1-0, în faţa lui Dinamo, mare performanţă a acestui club a fost amicalul cu Craiova, în galleria celor mai importante echipe ale 
antrenorul Dan Alexa a „răbufnit” la adresa criticilor Dinamo. Să se bucure de momentele astea pentru României. E o victorie de care se va ţine bine 
săi din spaţiul virtual şi nu numai care i-au reproşat că sunt unice, nu se ştie când vor mai veni. Putem minte, dacă suntem bine intenţionaţi. Dacă 
în ultima vreme maniera de joc a „galben – să şi retrogradăm dar să fie convinşi că cei care se suntem rău intenţionaţi, scoatem vorbe şi după 
albaştrilor”. „Am văzut şi lume fericită. Îmi aduc ocupă de echipă fac absolut tot, şi mult mai bine meciul ăsta. M-a deranjat foarte mult şi acum am 
aminte când am venit şi asta e special pentru cei decât ar putea ei să o facă. Suntem foarte bine prilejul să o spun că mi-au înjurat copiii. De maică-
de aici pentru ziarele locale, cea mai mare intenţionaţi, ne jucăm carierele în momentul ăsta. mea, sunt obişnuit, e obişnuită şi ea, pe stadioane. 
performanţă a Dunării a fost că au jucat un amical Şi să fie mai atenţi pentru că să nu uite că, cu tot Tot Dan Alexa sunt ăla care a reuşit promovarea, 
cu Dinamo. Erau fericiţi că a venit Dinamo, ei respectul, Dunărea Călăraşi în Liga I nu a fost tot Dan Alexa sunt în momentul ăsta să ne batem 
venind să mănânce peşte mai mult. Acum am niciodată. Am bătut Dinamo, am eliminat Steaua pentru evitarea retrogradării. În momentul ăsta cu 
reuşit să batem Dinamo într-un meci official! Nu în Cupă, campioana nu ne bate niciodată... Jocurile şanse bune pentru că sunt 3 echipe care pot 
doar că reuşim, merităm chiar să şi batem Dinamo. noastre proaste dar asta este.” a declarat la schimba locul între ele. Sunt foarte conştient de 
Din patru meciuri cu Dinamo este egalitate conferinţa de presă Dan Alexa care a fost susţinut în lucrul ăsta pentru că victoria de azi e foarte 
perfectă, doar un gol în plus pentru ei, ne-au bătut tribună la acest meci de cele mai “înfocate” importantă dar trebuie să rămânem foarte 
2-0 la Bucureşti. Am trăit la Călăraşi ceea ce n-am suporteriţe: fetiţele şi mama sa. „Mama a plâns mai concentraţi pentru că de la o etapă la alta se poate 
crezut vreodată: să fiu înjurat pe stadionul ăsta! Le mult din pricina emoţiilor. O cunosc. Şi fetele... schimba ierarhia şi cam atât. În rest...” a mai 
reamintesc oamenilor care m-au înjurat că cea mai Sunt foarte bucuros pentru că au fost lângă mine în adăugat antrenorul Dunării.

În prima rundă a returului play – out-ului ligii 1 Betano, Dunărea a produs surpriza 
învingând la Călăraşi pe Dinamo Bucureşti cu 1-0. Rezultatul l-a entiziasmat şi pe 
Dan Alexa, antrenorul Dunării declarând la conferinţa de presă că „galben – 
albaştrii” merită să evolueze şi în sezonul viitor în liga 1 Betano. „Echipa asta 
merită să rămână în liga 1. Am ajuns să jucăm fiecare meci cu cuţitul deasupra 
capului, este foarte greu pentru că presiunea este fantastică. Echipa a răspuns 
incredibil de bine la meciul de azi. Mi-a fost teamă de presiunea asta care se 
punea pe jucători. Nu este uşor să ştii că eşti pe loc de retrogradare. Echipa a 
răspuns bine, am jucat cu curaj, cu foarte multă atitudine şi astăzi am meritat 
victoria.” a declarat Dan Alexa care a mai subliniat că se bucură, în continuare, de 
sprijinul celor care conduc clubul. 

Ce a decis Comisia de 
Disciplină în şedinţa din 7 mai

După egalul (atenţie, nu eşec!) de confruntări anterioare, toate însă televizări sunt insignifiante în raport 
acasă cu Hermannstadt din ultima disputate în acest sezon s-au încheiat cu salariile handbaliştilor. Bunăoară, 
etapă a turului play-out-ului, la egalitate. anul trecut, primăria condusă de 
înregistrat în Sâmbăta Mare, o serie Drăgulin a virat în contul clubului 45 Dar ce să vezi? Contestatarii de „ieri” 
de suporteri călărăşeni „de bine” şi- de miliarde de lei vechi la care s-au n-au mai avut acum timp de „păreri”, 
au vărsat pe Facebook, chiar şi în adăugat alţi 9,5 miliarde lei vechi de semn că le-a mers la suflet nu doar 
prima zi de Paşte, nu doar supărarea la Consiliul Judeţean (că şi “el” e rezultatul ci şi maniera de joc. Au 
pricinuită de scor şi de jocul „galben membru asociat). Deci în jur de 54,5 tăcut şi bine au făcut! Nici nu vreau 
– albaştrilor” ci şi ura, uşor viscerală, de miliarde de lei vechi care să să mă gândesc la ce supliciu ar fi fost 
pe Dan Alexa pe care l-au jignit şi acopere şi salarii lunare de 6000 de supus din nou Dan Alexa în cazul unui 
înjurat într-o manieră care nu face euro net! Asta spre deosebire de AFC insucces cu Dinamo! Da, sunt sigur că 
cinste nici unui creştin. În opinia Dunărea, o “uzină” sportivă cu 
lor, antrenorul Dunării se face 84 de salariaţi, formată dintr-o 
vinovat de situaţia în care se află echipă de seniori în L1, vreo 5 
Dunărea, o parte dintre ei formaţii de juniori şi cu hrana 
solicitând din toţi rărunchi asigurată pentru vreo 95 de 
demisia sau demiterea lui. Mai persoane. Şi care în plus are 
pe scurt, a fost iadul pe pământ, nevoie de investiţii în 
preţ de vreo 2 zile. Bineînţeles, a infrastructură ca să-şi 
fost aproape imposibil să mai desfăşoare activitatea (vezi 
temperezi ura de pe net în ciuda nocturna, degivrarea, etc) în 
unor argumente măcar decente condiţiile impuse de LPF şi FRF. 
dacă nu chiar şi convingătoare, În partea “ailaltă”, e mai simplu. 
postate printre şuvoaiele de Să te antrenezi şi să joci într-o 
„jigniri” şi „înjurături”. sală pentru care plăteşti o chirie 

modică, nu-i puţin lucru!Au fost şi „voci”, extrem de 
vocale care de mult timp se Sigur, libertatea de exprimare nu vor ezita să dea din nou cu Alexa 
erijează în vajnice apărătoare ale este garantată, mai ales pe net. În de pământ dacă situaţia o va impune. 
banului public, arătând cu degetul ciuda dimensiunilor sale economice Să stea la pândă, nu-i bai!
spre autorităţile locale care în loc să reduse, Călăraşiul are, totuşi, puterea „Furia” de pe net, cred că are nu doar 
investească în infrastructura stradală să susţină financiarmente 3 echipe un substrat sportiv ci şi unul politic. E 
şi / sau rutieră, bagă bani în toţi care evoluează în prima ligă. Sportul drept că fotbalul e sportul rege iar 
neaveniţii cărora n-are cum să le pese de pewrformanţă s-a dezvoltat bine aici sunt cei mai mulţi microbişti care 
de acest club pentru că nu simt la Călăraşi iar lucrul acesta merită le ştiu pe toate. Parcă nicăieri 
„călărăşeneşte”. subliniat. Eforturile sunt uriaşe mai „discuţiile” nu-s mai încinse ca aici.

ales că priorităţile impun şi alte Am încercat, recunosc,  în zadar însă, Dar n-am văzut, cel puţin până acum, 
investiţii în regim de urgenţă.cu mijloace relativ modeste să explic aceeaşi grijă a suporterului 

unor prieteni virtuali că salariile Contestatarii vor vedea întotdeauna călărăşean şi faţă de modul în care se 
jucătorilor şi staffului tehnic, de pildă, partea goală a paharului. Să fie toacă banul public pentru echipa de 
sunt asigurate din suma primită de la sănătoşi! Dar cred că dincolo de handbal, apreciată de mulţi, drept 
LPF. Inutil! păreri, cele mai multe dintre ele „jucăria” preferată a lui Drăgulin. E 

spuse la nervi, n-ar fi deloc rău să O săptămână mai târziu, mai bine zis adevărat că AHC Dunărea s-a calificat 
valorizăm şi mai mult ce avem, ieri, Dunărea, tot cu Dan Alexa pe şi în acest sezon în play-off dar să nu 
pentru că într-o bună zi… bancă, a scris o mică pagină de istorie fie chiar nimeni intrigat de faptul că 
nemulţumitului i se ia darul.câştigând pentru prima oară o salariile a doar 22 de persoane 

partidă oficială în faţa unui nume de PS: Aşa cum AFC Dunărea 2005 şi-a (jucători+staff) sunt suportate 
legendă al fotbalului românesc, postat bilanţul pe site-ul propriu, n-ar integral din bani publici locali? De ce? 
Dinamo Bucureşti. A fost prima fi rău ca exemplul să fie preluat şi de Pentru că sumele de la LPH sunt zero 
victorie, după ce alte două AHC Dunărea 2014.întrucât liga nu există iar banii din 

Echipa de juniori Dunărea U17 s-a calificat la Turneul Zona 1 al 
Campionatului Naţional de Juniori U17, ce se va desfăşura la Galaţi în 
perioada 11-12 mai. Formaţia antrenată de Marius Păun şi Cosmin 
Onofrei a câştigat în ultima etapă partida disputată la Călăraşi cu 
Progresul Spartac, scor 5-1 (3 goluri marcate de Ianis Stoica, alte 2 de 
Costi Avram), rezultat care-i propulsează pe „galben – albaştrii” în 
faza următoare a CN U17, la care vor fi prezente câştigătoarele celor 
10 Serii şi cele mai bune 6 echipe clasate pe locul 2 în serii.
În faza zonală, Dunărea a fost repartizată într-o Serie din care mai fac 
parte FC Botoşani, ocupanta locului 1 din Seria 1, Metaloglobus 
Bucureşti, locul 1 în Seria a 3-a, din care a făcut parte şi echipa 
noastră şi ACS Suporter Club Oţelul Galaţi, clasată pe primul loc în 
topul Seriei a 2-a. 
Sâmbătă, 11 mai, de la ora 11.00 se vor duela FC Botoşani şi 
Metaloglobus Bucureşti iar de la ora 14.00, Dunărea îşi va măsura 
forţele cu ACS Suporter Club Oţelul Galaţi.
Duminică de la ora 11.00 se vor confrunta câştigătoarele de sâmbătă. 
La Tuneul Final se vor califica 8 formaţii.
Dunărea Călăraşi U17 a ocupat locul 3 în clasamentul Seriei a 5-a a 
Etapei Preliminare U17, pe primul loc situându-se FC Viitorul care s-a 
calificat în Liga Elitelor U19 cu punctaj maxim obţinut în cele 8 partide 
disputate.
În cadrul CN U17, Dunărea a făcut parte din Seria a 3-a, obţinând în 
cele 16 partide jucate 13 victorii şi 3 eşecuri, golaverajul fiind pozitiv 
73-23. Cu 39 de puncte, juniorii lui Păun şi Onofrei au ocupat locul 2 
după Metaloglobus cu 43 de puncte. Pe 3 s-a situat Academia de 
Fotbal Farul Constanţa cu 32 de puncte.

n Turneu Zona 1 / Galaţi: 11-12 mai 2019
Sâmbătă, 11 mai
11.00 FC Botoşani – Metaloglobus Bucureşti
14.00 Dunărea Călăraşi – ACS Suporter Club Galaţi
Duminică, 12 mai
11.00 Echipa câştig. Semif. 1 – Echipă câştig. Semif. 2

n Fotbal

Dunărea Călăraşi, calificată 
la Turneul Zonal al CN U17!

Dublu standard, şi în tribune!

Fl. Brişan: Am depus 
dosarul pentru 

omologarea 
Academiei de Fotbal 

Dunărea Călăraşi

l Marți, 14 mai
Ora 18.15 Dunărea Călăraşi – FC Botoşani
Ora 21.00 Gaz Metan Mediaş  – Politehnica Iaşi
l Miercuri, 15 mai
Ora 18.15 FC Hermannstadt – Dinamo
Ora 21.00 FC Voluntari – Concordia Chiajna

Etapa  a 10-a

l Vineri, 17 mai
Ora 20.30 FC Botoşani – Gaz Metan Mediaş
l Sâmbătă, 18 mai
Ora 15.30 Politehnica Iaşi – FC Hermannstadt
Ora 18.00 Concordia Chiajna – Dinamo
l Duminică, 19 mai
FC Voluntari - Dunărea Călăraşi (ora va fi stabilită 
ulterior, în funcție de miza meciului FCSB – CFR)
Partidele vor fi transmise în direct de LOOK SPORT / 
PLUS, DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT.

Etapa  a 11-a

n Dunărea 

Dan Alexa: O victorie, din punctul meu de vedere, pe deplin meritată!

Dan Alexa: Am trăit la Călăraşi ceea ce n-am 
crezut vreodată: Să fiu înjurat pe stadionul ăsta!

Rezultat 
de pus în ramă!

Dan Alexa: Echipa asta 
merită să rămână în liga 1!



10 SPORT 11SPORT

Etapa a 30-a / Sâmbătă, 11 mai, ora 18.00

Clasament
1. Mostiştea Ulmu 27 23 3 1 118-11 72
2. Dunărea Ciocăneşti 28 18 6 4 71-31 60
3. Unirea Mănăstirea 27 17 6 4 78-42 57
4. Venus Independenţa 28 16 2 10 82-37 50 
5. Tricolorul Jegălia 27 12 9 6 47-36 45
6. Partizan Crivăţ 27 14 3 10 64-57 45
7. Dunărea Grădiştea 27 13 4 10 50-53 43
8. Victoria Chirnogi 28 13 3 12 68-59 42
9. ACS Roseţi 27 10 9 8 69-44 39
10. Spicul Vâlcelele 27 11 3 13 45-61 36
11. Progresul Fundulea 27 9 6 12 32-50 33
12. Steaua Radovanu 27 10 1 16 56-73 31
13. Viitorul Curcani 27 8 6 13 40-59 30
14. Unirea Dragalina 27 8 5 14 41-72 29
15. Victoria Lehliu 28 8 2 18 41-70 26
16. Victoria Dragoş Vodă 27 4 3 20 20-84 15
17. Zarea Cuza Vodă 28 2 1 25 23-106 7

Progresul Fundulea – Dunărea Grădiştea
Victoria Dragoş Vodă – Steaua Radovanu
Unirea Dragalina – Tricolorul Jegălia
ACS Roseţi – Partizan Crivăţ
Unirea Mânăstirea – Viitorul Curcani
Mostiştea Ulmu – Spicul Vâlcelele
Zarea Cuza Vodă – Venus Independenţa 0-3
Victoria Chirnogi – Victoria Lehliu

Liga a 4-a ACERBIS / Etapa a 29-a / Rezultate

Victoria Lehliu – Progresul Fundulea 3-0

Venus Independenţa – Victoria Chirnogi 8-1

Dunărea Ciocăneşti – Zarea Cuza Vodă 3-0

Viitorul Curcani – Mostiştea Ulmu 1-1

Partizan Crivăţ – Unirea Mânăstirea 2-5

Tricolorul Jegălia – ACS Roseţi 3-1

Steaua Radovanu – Unirea Dragalina 3-1

Dunărea Grădiştea – Victoria Dragoş Vodă 3-0 (N)

n AJF Călăraşi

Reuniţi marţi seară în şedinţă de lucru, financiară 50 lei, în baza art.1.5 din RD 
membrii Comisiei de Disciplină şi Etică al AJF  (greşeală tehnică).
din cadrul AJF Călăraşi au analizat Cu apel în termen de 5 zile de la 
cazurile de indisciplină generate în pronunţare.
weekend în cadrul competiţiilor 

5. UNIREA MÂNĂSTIREA – desfăşurate sub egida forului fotbalistic 
local, stabilind următoarele măsuri: TRICOLORUL JEGALIA 
1. VENUS INDEPENDENŢA – (juniori)

Admite contestaţia formulată de echipa PROGRESUL FUNDULEA
UNIREA MÂNĂSTIREA, omologhează Jucătorul ION ALEXANDRU - IONEL, 
rezultatul partidei cu scorul de 3 – 0 în legitimat la echipa VENUS 
favoarea echipei UNIREA MÂNĂSTIREA, INDEPENDENŢA se suspendă 1 etapă şi 
sancţionează delegatul echipei penalitate financiară 50 lei, în baza 
TRICOLORUL JEGALIA, BRÂNZĂ OVIDIU art.1.4 din RD al AJF  (cumul de 
cu 6 luni de suspendare şi penalitate Cu apel în termen de 5 zile de la avertismente).
financiară 600 lei, în baza art 1.3 din RD pronunţare.Jucătorul ZIDARU VALENTIN, legitimat 
al AJF (folosirea unui jucător sub o altă 

la echipa PROGRESUL FUNDULEA se 3. VICTORIA DRAGOŞ VODĂ identitate).
suspendă 1 etapă şi penalitate 

 Cu apel în termen de 5 zile de la – UNIREA DRAGALINAfinanciară 50 lei, în baza art.1.4 din RD 
pronunţare.al AJF  (cumul de avertismente). Jucătorul DAN MARIAN - CĂTĂLIN, 

legitimat la echipa VICTORIA DRAGOŞ Cu apel în termen de 5 zile de la 6. COLINELE ARGEŞULUI 
VODĂ, se suspendă 1 etapă şi pronunţare. MITRENI – UNIREA penalitate financiară 50 lei, în baza 

2. SPICUL VALCELELE – SPANŢOVart.1.4 din RD al AJF  (cumul de 
avertismente).VICTORIA CHIRNOGI Omologhează rezultatul partidei cu 
Cu apel în termen de 5 zile de la scorul de 3-0 în favoarea echipei Jucătorul MANEA MARIAN, legitimat la 
pronunţare. UNIREA SPANŢOV şi sancţionează cu echipa VICTORIA CHIRNOGI se 

penalitate financiară 300 lei echipa suspendă 8 etape şi penalitate 4. MOSTIŞTEA ULMU – 
COLINELE ARGEŞULUI MITRENI, în baza financiară 250 lei, în baza art.1.17 din 

PARTIZAN CRIVĂŢ art.3.1 din RD al AJF (neprezentarea la RD al AJF (pătrunderea în terenul de joc 
un joc oficial).a unui jucător aflat în tribună, având un Jucătorul UNGUREANU ALBERT, 

comportament agresiv la adresa unui legitimat la echipa PARTIZAN CRIVĂŢ, Cu apel în termen de 5 zile de la 
adversar). se suspendă 1 etapă şi penalitate pronunţare.

În prima etapă a returului play – out-ului ligii 1 O echipă cu jucători buni dar echipa mea astăzi 
Betano, Dunărea a obţinut o victorie uriaşă în a avut atitudine. Am arătat şi fotbal în multe 
faţa lui Dinamo, scor 1-0, la capătul unui joc care momente, am arătat situaţii importante de joc. 
a entuziasmat întreaga asistenţă. Dan Alexa s-a Una peste alta e o victorie importantă pentru că 
declarat mulţumit de rezultat dar şi de joc am reuşit psihologic să scăpăm de locul de 
susţinând că victoria i-a scos pe „galben – retrogradare direct. O victorie importantă! Sunt 
albaştrii” de pe locul direct retrogradabil. „O 

mulţumit pentru ceea ce a fost astăzi. Am avut 
victorie, din punctul meu de vedere, pe deplin 

spirit, am avut organizare şi am adus şi plus meritată. Am făcut unul dintre cele mai bune 
fotbalistic pentru că, repet, avem jucători în jocuri ale noastre în acest sezon. Am întâlnit o 
echipă care pot să facă lucrul ăsta.” a spus la echipă, Dinamo, care a pierdut doar la Mediaş. 
conferinţa de presă de după joc Dan Alexa.A venit la Călăraşi şi după o victorie. 

Dunărea Călăraşi – 
Dinamo Bucureşti 1-0

A marcat: Najib Ammari (70')
Dunărea: 25 Cătălin Straton – 23. Filip 
Gligorov (7. Aymen Souda, 75'), 17. Alin 
Dobrosavlevici, 24. Srgian Luchin, 27. 
Gaston Mendy – 26. Gabriel Ebache, 5. 
Gabi Simion, 44. Conor Henderson, 97. 
Daniel Benzar (21. Hamidou Keyta, 90+1) – 
11. Gabi Iancu (3. Cristi Sârghi, 85'), 9. Najib 
Ammari.
Rezerve: 33. Niculai Calancea – 77. Steliano 
Filip, 89. Georgian Honciu, 10. Valentin 
Munteanu.
Antrenor: Dan Alexa 
Dinamo: 1. Vlad Muţiu – 21. Damien 
Dussaut, 2. Linas Klimavicius, 27. Ricardo 
Grigore, 7. Nasser Aliji – 88. Simon Zenke 
(70. Reda Jaadi, 58'), 17. Mamoutou 
N'Diaye, 10. Dan Nistor, 22. Deian Sorescu 
(42. Alexandre Mfutila, 71') – 43. Mattia 

Fa-bu-los! Sâmbătă, la Călăraşi, într-un tribună de fetiţele şi mama sa, este şi el 
Montini, 19. Daniel Popa (9. Athanasios 

moment extrem de dificil, Dunărea a trimis în tribună de Bârsan.
Papazoglu, 58')

reuşit…imposibilul! Remontaţi mental, Dunărea rezistă şi câştigă meritat o partidă 
Rezerve: 39. Parfait Mandanda – 13. Denis rapid, după remiza de acasă cu pe care n-o vom uita niciodată. Venită într- Ciobotariu, 23. Ionuţ Şerban, 29. Cătălin Hermannstadt, Luchin&Co au câştigat cu un moment de sărbătoare pentru fotbalul Măgureanu.1-0  în faţa unui nume de legendă din călărăşean. În urmă cu un an, Dunărea Antrenor: Mircea Rednicfotbalul românesc, Dinamo Bucureşti. învingea tot la Călăraşi pe Ripensia 
Au arbitrat: Marcel Bârsan (Bucureşti) – 

Timişoara, asigurându-şi matematic Venit cam cu tot ce avea mai bun, Mircea Ciprian Danşa (Satu Mare), Mihai Marica 
prezenţa în liga I cu vreo 5 etape înainte de Rednic s-a izbit, la Călăraşi, de o nucă tare. (Bistriţa). Rezervă: Andrei Antonie 
finalul sezonului.Dunărea a început bine trecându-şi în cont (Bucureşti)
Cu 21 de puncte în cont, Dunărea urcă pe 6, primele ocazii încă din start. Observatori: Eduard Dumitrescu 
loc de baraj, devansându-I pe sibienii de la În minutul 11, mingea circulă pe traseul (Bucureşti), Marian Ivan (LPF - Braşov)
Hermannstadt care vineri au fost învinşi clar Ammari – Iancu ultimul şutează dar Cartonaşe galbene: S. Luchin (43'), A. 
la Mediaş de Gaz Metan (scor 4-1).Mamoutou e pe fază şi respinge balonul. Dobrosavlevici (59'), G. Simion (76'), D. 

Opt minute mai târziu, Benzar îi pasează lui Sâmbăta viitoare, echipa noastră va juca la Benzar (90+1'), C. Straton (90+3') / D. 
Ammari, acesta centrează în faţa porţii însă Iaşi cu Poli, urmând ca marţi să se dueleze Dussaut (78').
Iancu nu poate ajunge la balon, fiind la Călăraşi cu o altă echipă din Moldova, FC Cartonaşe roşii: G. Enache (82') / R. Grigore 
surprins şi în ofsaid. Botoşani. (82')
Dinamo bifează ocazia primei reprize în 
minutul 32. Simon Zenke întoarce o minge 
în careu, Sorescu sare peste ea şi din 
apropiere de buturile lui Straton, D. Popa 
şutează puternic însă puţin pe lângă.
În partea a doua, “galben – albaştrii” par şi 
mai motivaţi şi mai determinaţi periclitând 
în câteva rânduri poarta apărată de Muţiu.
În minutul 70, bucuria capătă dimensiuni 
apocaliptice. Neobositul Gabi Enache 
cemtrează perfect de pe dreapta, Daniel 
Benzar lasă balonul până la Ammari care 
fără preluare şutează fără nicio speranţă 
pentru portarul dinamovist. Energia 
transmisă de cei peste 3500 de spectatori e 
decisivă. În minutul 83. G. Enache de la 
Dunărea şi R. Grigore de la Dinamo sunt 
eliminate de centralul Marcel Bârsan. Două 
minute mai târziu şi Dan Alexa, susţinut din 

n PLAY-OUT / Et.8: Dunărea – Dinamo 1-0 (0-0)

Clasament Play-out
1. Gaz Metan Mediaş 8 7 1 0 16-4 38
2. Dinamo Bucureşti 8 6 0 2 12-6 34
3. FC Botoşani 8 2 2 4 8-9 26
4. Politehnica Iaşi 8 2 2 4 5-10 25
5. FC Voluntari 8 3 3 2 10-8 23
6. Dunărea Călăraşi 8 2 3 3 5-9 21
7. Hermannstadt 8 0 3 5 4-13 19
8. Concordia Chiajna 8 1 4 3 11-12 16

Concordia Chiajna - FC Botoşani 2-2

Au marcat: Moussa (9), Cadamuro (69) / J. Meira (64 – 
aut.), M. Roman II (71)

Gaz Metan Mediaş - FC Hermannstadt 4-1

Au marcat: Rondon (25, 67 – pen., 72), Caiado (70) / 
Dâlbea (89)

Dunărea Călăraşi - Dinamo Bucureşti   1-0

A marcat: N. Ammari (70)

FC Voluntari - Politehnica Iaşi                 0-0

Etapa  a 8-a / Rezultate

l Vineri , 10 mai
Ora 18.00 FC Botoşani – FC Voluntari
Ora 21.00 Dinamo – Gaz Metan Mediaş
l Sâmbătă, 11 mai
Ora 15.00 FC Hermannstadt – Concordia Chiajna
Ora 17.30 Politehnica Iaşi – Dunărea Călăraşi

Etapa  a 9-a

Preşedintele executiv al AFC 
Dunărea 2005 Călăraşi, Florin 
Brişan a anunţat miercuri că a 
depus dosarul de omologare a 
Academiei de Fotbal Dunărea 
Călăraşi ceea vce va duce la 
dezvoltarea sectorului de copii 
şi juniori din cadrul clubului. 
„Am depus dosarul de 
omologarea a Academiei de 
Fotbal Dunărea Călăraşi. E un 
prim pas în atragerea unui 
număr cât mai mare de tineri 
călărăşeni către acest sport.” a 
spus într-o conferinţă de presă 
Brişan care a mai adăugat „S-a 
pornit acum 2 ani de la un 
număr de 70 de copii legitimaţi, 
acum avem 7 grupe însemnând 
160 de jucători legitimaţi şi 
continuăm. Prin depunerea 
acestui dosar, urmează să 
formăm alte grupe de copii 
chiar de la 8 ani, ceea ce e 
foarte important. Această 
clasificare făcută de FRF va 
presupune şi o contribuţie 
financiară din partea lor pentru 
sprijinirea acestor centre”.

momentul ăsta. Pentru mine este o victorie 
importantă pentru că indiferent de situaţia lui 
Dinamo... Să câştigi cu Dinamo... Dinamo este o 
echipă puternică în fotbalul românesc. Este, din 
punctul meu de vedere, alături de Steaua, Rapid şi 

După victoria istorică, 1-0, în faţa lui Dinamo, mare performanţă a acestui club a fost amicalul cu Craiova, în galleria celor mai importante echipe ale 
antrenorul Dan Alexa a „răbufnit” la adresa criticilor Dinamo. Să se bucure de momentele astea pentru României. E o victorie de care se va ţine bine 
săi din spaţiul virtual şi nu numai care i-au reproşat că sunt unice, nu se ştie când vor mai veni. Putem minte, dacă suntem bine intenţionaţi. Dacă 
în ultima vreme maniera de joc a „galben – să şi retrogradăm dar să fie convinşi că cei care se suntem rău intenţionaţi, scoatem vorbe şi după 
albaştrilor”. „Am văzut şi lume fericită. Îmi aduc ocupă de echipă fac absolut tot, şi mult mai bine meciul ăsta. M-a deranjat foarte mult şi acum am 
aminte când am venit şi asta e special pentru cei decât ar putea ei să o facă. Suntem foarte bine prilejul să o spun că mi-au înjurat copiii. De maică-
de aici pentru ziarele locale, cea mai mare intenţionaţi, ne jucăm carierele în momentul ăsta. mea, sunt obişnuit, e obişnuită şi ea, pe stadioane. 
performanţă a Dunării a fost că au jucat un amical Şi să fie mai atenţi pentru că să nu uite că, cu tot Tot Dan Alexa sunt ăla care a reuşit promovarea, 
cu Dinamo. Erau fericiţi că a venit Dinamo, ei respectul, Dunărea Călăraşi în Liga I nu a fost tot Dan Alexa sunt în momentul ăsta să ne batem 
venind să mănânce peşte mai mult. Acum am niciodată. Am bătut Dinamo, am eliminat Steaua pentru evitarea retrogradării. În momentul ăsta cu 
reuşit să batem Dinamo într-un meci official! Nu în Cupă, campioana nu ne bate niciodată... Jocurile şanse bune pentru că sunt 3 echipe care pot 
doar că reuşim, merităm chiar să şi batem Dinamo. noastre proaste dar asta este.” a declarat la schimba locul între ele. Sunt foarte conştient de 
Din patru meciuri cu Dinamo este egalitate conferinţa de presă Dan Alexa care a fost susţinut în lucrul ăsta pentru că victoria de azi e foarte 
perfectă, doar un gol în plus pentru ei, ne-au bătut tribună la acest meci de cele mai “înfocate” importantă dar trebuie să rămânem foarte 
2-0 la Bucureşti. Am trăit la Călăraşi ceea ce n-am suporteriţe: fetiţele şi mama sa. „Mama a plâns mai concentraţi pentru că de la o etapă la alta se poate 
crezut vreodată: să fiu înjurat pe stadionul ăsta! Le mult din pricina emoţiilor. O cunosc. Şi fetele... schimba ierarhia şi cam atât. În rest...” a mai 
reamintesc oamenilor care m-au înjurat că cea mai Sunt foarte bucuros pentru că au fost lângă mine în adăugat antrenorul Dunării.

În prima rundă a returului play – out-ului ligii 1 Betano, Dunărea a produs surpriza 
învingând la Călăraşi pe Dinamo Bucureşti cu 1-0. Rezultatul l-a entiziasmat şi pe 
Dan Alexa, antrenorul Dunării declarând la conferinţa de presă că „galben – 
albaştrii” merită să evolueze şi în sezonul viitor în liga 1 Betano. „Echipa asta 
merită să rămână în liga 1. Am ajuns să jucăm fiecare meci cu cuţitul deasupra 
capului, este foarte greu pentru că presiunea este fantastică. Echipa a răspuns 
incredibil de bine la meciul de azi. Mi-a fost teamă de presiunea asta care se 
punea pe jucători. Nu este uşor să ştii că eşti pe loc de retrogradare. Echipa a 
răspuns bine, am jucat cu curaj, cu foarte multă atitudine şi astăzi am meritat 
victoria.” a declarat Dan Alexa care a mai subliniat că se bucură, în continuare, de 
sprijinul celor care conduc clubul. 

Ce a decis Comisia de 
Disciplină în şedinţa din 7 mai

După egalul (atenţie, nu eşec!) de confruntări anterioare, toate însă televizări sunt insignifiante în raport 
acasă cu Hermannstadt din ultima disputate în acest sezon s-au încheiat cu salariile handbaliştilor. Bunăoară, 
etapă a turului play-out-ului, la egalitate. anul trecut, primăria condusă de 
înregistrat în Sâmbăta Mare, o serie Drăgulin a virat în contul clubului 45 Dar ce să vezi? Contestatarii de „ieri” 
de suporteri călărăşeni „de bine” şi- de miliarde de lei vechi la care s-au n-au mai avut acum timp de „păreri”, 
au vărsat pe Facebook, chiar şi în adăugat alţi 9,5 miliarde lei vechi de semn că le-a mers la suflet nu doar 
prima zi de Paşte, nu doar supărarea la Consiliul Judeţean (că şi “el” e rezultatul ci şi maniera de joc. Au 
pricinuită de scor şi de jocul „galben membru asociat). Deci în jur de 54,5 tăcut şi bine au făcut! Nici nu vreau 
– albaştrilor” ci şi ura, uşor viscerală, de miliarde de lei vechi care să să mă gândesc la ce supliciu ar fi fost 
pe Dan Alexa pe care l-au jignit şi acopere şi salarii lunare de 6000 de supus din nou Dan Alexa în cazul unui 
înjurat într-o manieră care nu face euro net! Asta spre deosebire de AFC insucces cu Dinamo! Da, sunt sigur că 
cinste nici unui creştin. În opinia Dunărea, o “uzină” sportivă cu 
lor, antrenorul Dunării se face 84 de salariaţi, formată dintr-o 
vinovat de situaţia în care se află echipă de seniori în L1, vreo 5 
Dunărea, o parte dintre ei formaţii de juniori şi cu hrana 
solicitând din toţi rărunchi asigurată pentru vreo 95 de 
demisia sau demiterea lui. Mai persoane. Şi care în plus are 
pe scurt, a fost iadul pe pământ, nevoie de investiţii în 
preţ de vreo 2 zile. Bineînţeles, a infrastructură ca să-şi 
fost aproape imposibil să mai desfăşoare activitatea (vezi 
temperezi ura de pe net în ciuda nocturna, degivrarea, etc) în 
unor argumente măcar decente condiţiile impuse de LPF şi FRF. 
dacă nu chiar şi convingătoare, În partea “ailaltă”, e mai simplu. 
postate printre şuvoaiele de Să te antrenezi şi să joci într-o 
„jigniri” şi „înjurături”. sală pentru care plăteşti o chirie 

modică, nu-i puţin lucru!Au fost şi „voci”, extrem de 
vocale care de mult timp se Sigur, libertatea de exprimare nu vor ezita să dea din nou cu Alexa 
erijează în vajnice apărătoare ale este garantată, mai ales pe net. În de pământ dacă situaţia o va impune. 
banului public, arătând cu degetul ciuda dimensiunilor sale economice Să stea la pândă, nu-i bai!
spre autorităţile locale care în loc să reduse, Călăraşiul are, totuşi, puterea „Furia” de pe net, cred că are nu doar 
investească în infrastructura stradală să susţină financiarmente 3 echipe un substrat sportiv ci şi unul politic. E 
şi / sau rutieră, bagă bani în toţi care evoluează în prima ligă. Sportul drept că fotbalul e sportul rege iar 
neaveniţii cărora n-are cum să le pese de pewrformanţă s-a dezvoltat bine aici sunt cei mai mulţi microbişti care 
de acest club pentru că nu simt la Călăraşi iar lucrul acesta merită le ştiu pe toate. Parcă nicăieri 
„călărăşeneşte”. subliniat. Eforturile sunt uriaşe mai „discuţiile” nu-s mai încinse ca aici.

ales că priorităţile impun şi alte Am încercat, recunosc,  în zadar însă, Dar n-am văzut, cel puţin până acum, 
investiţii în regim de urgenţă.cu mijloace relativ modeste să explic aceeaşi grijă a suporterului 

unor prieteni virtuali că salariile Contestatarii vor vedea întotdeauna călărăşean şi faţă de modul în care se 
jucătorilor şi staffului tehnic, de pildă, partea goală a paharului. Să fie toacă banul public pentru echipa de 
sunt asigurate din suma primită de la sănătoşi! Dar cred că dincolo de handbal, apreciată de mulţi, drept 
LPF. Inutil! păreri, cele mai multe dintre ele „jucăria” preferată a lui Drăgulin. E 

spuse la nervi, n-ar fi deloc rău să O săptămână mai târziu, mai bine zis adevărat că AHC Dunărea s-a calificat 
valorizăm şi mai mult ce avem, ieri, Dunărea, tot cu Dan Alexa pe şi în acest sezon în play-off dar să nu 
pentru că într-o bună zi… bancă, a scris o mică pagină de istorie fie chiar nimeni intrigat de faptul că 
nemulţumitului i se ia darul.câştigând pentru prima oară o salariile a doar 22 de persoane 

partidă oficială în faţa unui nume de PS: Aşa cum AFC Dunărea 2005 şi-a (jucători+staff) sunt suportate 
legendă al fotbalului românesc, postat bilanţul pe site-ul propriu, n-ar integral din bani publici locali? De ce? 
Dinamo Bucureşti. A fost prima fi rău ca exemplul să fie preluat şi de Pentru că sumele de la LPH sunt zero 
victorie, după ce alte două AHC Dunărea 2014.întrucât liga nu există iar banii din 

Echipa de juniori Dunărea U17 s-a calificat la Turneul Zona 1 al 
Campionatului Naţional de Juniori U17, ce se va desfăşura la Galaţi în 
perioada 11-12 mai. Formaţia antrenată de Marius Păun şi Cosmin 
Onofrei a câştigat în ultima etapă partida disputată la Călăraşi cu 
Progresul Spartac, scor 5-1 (3 goluri marcate de Ianis Stoica, alte 2 de 
Costi Avram), rezultat care-i propulsează pe „galben – albaştrii” în 
faza următoare a CN U17, la care vor fi prezente câştigătoarele celor 
10 Serii şi cele mai bune 6 echipe clasate pe locul 2 în serii.
În faza zonală, Dunărea a fost repartizată într-o Serie din care mai fac 
parte FC Botoşani, ocupanta locului 1 din Seria 1, Metaloglobus 
Bucureşti, locul 1 în Seria a 3-a, din care a făcut parte şi echipa 
noastră şi ACS Suporter Club Oţelul Galaţi, clasată pe primul loc în 
topul Seriei a 2-a. 
Sâmbătă, 11 mai, de la ora 11.00 se vor duela FC Botoşani şi 
Metaloglobus Bucureşti iar de la ora 14.00, Dunărea îşi va măsura 
forţele cu ACS Suporter Club Oţelul Galaţi.
Duminică de la ora 11.00 se vor confrunta câştigătoarele de sâmbătă. 
La Tuneul Final se vor califica 8 formaţii.
Dunărea Călăraşi U17 a ocupat locul 3 în clasamentul Seriei a 5-a a 
Etapei Preliminare U17, pe primul loc situându-se FC Viitorul care s-a 
calificat în Liga Elitelor U19 cu punctaj maxim obţinut în cele 8 partide 
disputate.
În cadrul CN U17, Dunărea a făcut parte din Seria a 3-a, obţinând în 
cele 16 partide jucate 13 victorii şi 3 eşecuri, golaverajul fiind pozitiv 
73-23. Cu 39 de puncte, juniorii lui Păun şi Onofrei au ocupat locul 2 
după Metaloglobus cu 43 de puncte. Pe 3 s-a situat Academia de 
Fotbal Farul Constanţa cu 32 de puncte.

n Turneu Zona 1 / Galaţi: 11-12 mai 2019
Sâmbătă, 11 mai
11.00 FC Botoşani – Metaloglobus Bucureşti
14.00 Dunărea Călăraşi – ACS Suporter Club Galaţi
Duminică, 12 mai
11.00 Echipa câştig. Semif. 1 – Echipă câştig. Semif. 2

n Fotbal

Dunărea Călăraşi, calificată 
la Turneul Zonal al CN U17!

Dublu standard, şi în tribune!

Fl. Brişan: Am depus 
dosarul pentru 

omologarea 
Academiei de Fotbal 

Dunărea Călăraşi

l Marți, 14 mai
Ora 18.15 Dunărea Călăraşi – FC Botoşani
Ora 21.00 Gaz Metan Mediaş  – Politehnica Iaşi
l Miercuri, 15 mai
Ora 18.15 FC Hermannstadt – Dinamo
Ora 21.00 FC Voluntari – Concordia Chiajna

Etapa  a 10-a

l Vineri, 17 mai
Ora 20.30 FC Botoşani – Gaz Metan Mediaş
l Sâmbătă, 18 mai
Ora 15.30 Politehnica Iaşi – FC Hermannstadt
Ora 18.00 Concordia Chiajna – Dinamo
l Duminică, 19 mai
FC Voluntari - Dunărea Călăraşi (ora va fi stabilită 
ulterior, în funcție de miza meciului FCSB – CFR)
Partidele vor fi transmise în direct de LOOK SPORT / 
PLUS, DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT.

Etapa  a 11-a

n Dunărea 

Dan Alexa: O victorie, din punctul meu de vedere, pe deplin meritată!

Dan Alexa: Am trăit la Călăraşi ceea ce n-am 
crezut vreodată: Să fiu înjurat pe stadionul ăsta!

Rezultat 
de pus în ramă!

Dan Alexa: Echipa asta 
merită să rămână în liga 1!
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