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Clasament
1. Mostiştea Ulmu 32 28 3 1 144-12 87
2. Dunărea Ciocăneşti 32 19 7 6 79-41 64
3. Unirea Mănăstirea 32 18 8 6 90-52 62
4. Venus Independenţa 32 18 2 12 92-44 56 
5. Tricolorul Jegălia 32 14 9 9 57-44 51
6. Dunărea Grădiştea 32 15 5 12 56-59 50
7. Victoria Chirnogi 32 15 3 14 77-72 48
8. Partizan Crivăţ 32 15 3 14 71-72 48
9. ACS Roseţi 32 12 10 10 84-57 46
10. Progresul Fundulea 32 13 6 13 44-56 45
11. Steaua Radovanu 32 13 2 17 67-78 41
12. Spicul Vâlcelele 32 12 5 15 58-77 41
13. Viitorul Curcani 32 11 7 14 53-71 40
14. Victoria Lehliu 32 11 2 19 50-78 35
15. Unirea Dragalina 32 10 5 17 49-92 35
16. Victoria Dragoş Vodă 32 5 4 23 27-98 19
17. Zarea Cuza Vodă 32 2 1 29 23-118 7

Liga a 4-a ACERBIS / Etapa a 34-a / Rezultate

Progresul Fundulea – Tricolorul Jegălia 3-0 (N)

Steaua Radovanu – Partizan Crivăţ 3-2

Dunărea Grădiştea – Viitorul Curcani 0-2

Victoria Dragoş Vodă – Spicul Vâlcelele 3-1

Unirea Dragalina – Dunărea Ciocăneşti 2-1

ACS Roseţi – Venus Independenţa 4-2

Unirea Mânăstirea – Victoria Lehliu 1-2

Mostiştea Ulmu – Victoria Chirnogi 7-0

n AJF Călăraşi

Sâmbăta trecută a avut loc locuri din viitorul sezon al L3.
ultima partidă din cadrul În cazul în care Mostiştea va 
rundei a 34-a, ultima a pierde barajul de promovare, 
campionatului judeţean de va juca din ediţia viitoare tot în 
fotbal. La Dragoş Vodă, cadrul campionatului judeţean.
Victoria s-a impus cu 3-1 în Echipele din liga a 5-a care vor 
faţa celor de la Spicul juca în L4 vor fi stabilite după 
Vâlcelele. Victoria a fost una ultima etapă din play – off-ul 
de palmares, cei din Dragoş ligii a 5-a, programată în 

weekend.Vodă urmând a evolua din 
toamnă în liga a 5-a. Finala Cupei României – Faza 

judeţeană, între Mostiştea 
Campioană judeţeană a 

Ulmu şi ACS Roseţi, va avea loc 
devenit Mostiştea Ulmu care s-

sâmbătă, 29 iunie, ora 17.30 de 
a clasat pe primul loc cu un Locul 2 a revenit Dunării Vodă, Zarea Cuza Vodă şi minute, la Roseţi. 
total de 87 de puncte. De altfel, Ciocăneşti care a strâns în cele Viitorul Plătăreşti, ultimele 

Campioana la juniori U19 este 32 de partide jucate, nu mai echipa patronată de Vasile două echipe retrăgându-se din 
puţin de 64 de puncte. Ultima Venus Independenţa (90 de Târşolea a disputat tot sâmbătă competiţie în timpul 
poziţie a podiumului a fost pubcte acumulate în 32 de şi prima confruntare cu Carmen desfăşurării acesteia.
ocupată de Unirea Mânăstirea Bucureşti în cadrul barajului de partide), performanţă pe care a Au retrogradat în liga a 4-a 
cu 62 de puncte.promovare în liga a 3-a. Meciul mai izbutit-o şi în ediţiile 2015 / Agricola Borcea şi ACSM 

s-a încheiat la egalitate 3-3, Campioana ediţiei 2017 / 2018, 2016 şi 2016 / 2017. Pe locurile Olteniţa. Reprezentanţii celor 
returul fiind programat Venus Independenţa a încheiat 2 şi 3 s-au situat Victoria două echipe au înaintat deja 

sezonul pe 4 cu 56 de puncte.sâmbătă, de la ora 17.30 de Chirnogi (85 de puncte) şi federaţiei cereri de reînscriere 
minute pe arena Romprim din Au retrogradat în liga a 5-a Unirea Mânăstirea (74 de în cazul în care nu se vor 
Capitală. Victoria Lehliu, Victoria Dragoş puncte)completa toate cele 80 de 

Futsal Club Dunărea Călăraşi a investească şi atunci e clar că discuta. Profesional, cariera mea să menţină această echipă. De rău. Îmi petrec mult timp în faţa 
viitorul campionat va fi, măcar, la de antrenor nu e foarte mare. De 6 asemenea, reprezentanţii Primăriei laptopului uneori şi noaptea, că avut un sezon aproape de 
fel de puternic. ani antrenez. Anul acesta am avut care ne-au oferit susţinerea atunci sunt mai liber. excepţie. Sub comanda lui 

cele mai bune rezultate. Faptul că financiară, precum şi oamenii care î Din punctul meu de vedere, mi Marian Şotârcă, „galben  - î Te ocupi de echipa de juniori. 
am avut la dispoziţie şi jucători de ne-au ajutat cu rezolvarea se pare că eşti omul potrivit Avem ceva care vine din urmă?albaştrii” au câştigat, în 
calitate, a contat foarte mult. documentelor necesare înscrierii pentru a deveni, într-o bună zi, premieră, Cupa României, Împreună cu George, ne ocupăm 

clubului. Federaţia ne-a oferit un selecţionerul echipei naţionale. Şi Emoţional, când ajungi la un nivel clasându-se tot în premieră şi de echipa de juniori. Sunt câţiva pe 
răgaz dorind ca noi să continuăm, 

care deja i-am luat la echipa mare. pe locul 3 la finele ceea ce a însemnat foarte mult 
Au calitate, însă depinde de ei cât campionatului. „Galben- pentru noi.
de serioşi sunt. Sunt destul de albaştrii” au intrat în vacanţă 

î Te-ai revanşat faţă de toţi cei mulţi care vor termina junioratul. însă nu acelaşi lucru l-a făcut şi menţionaţi, mai sus, cu cele două De la anul va trebui să găsim alţii Şoty. Pregăteşte deja strategia performanţe notabile. care să-i înlocuiască. În 3 ani de pentru sezonul viitor. Iar Mă bucur enorm că am reuşit să existenţă, şi echipa de juniori a gândurile dar şi aşteptările sunt câştigăm un trofeu naţional, Cupa avut rezultate: o finală a Cupei uriaşe. Obiectivul este României şi să terminăm pe României, prezenţa la Turneul 
calificarea în ultimul act al podium. A fost ca o răsplată pentru Final. Lumea futsalului vorbeşte 
campionatului. toţi cei care s-au implicat în frumos de echipa noastră.

realizarea şi dezvoltarea acestui 
î Cum ai văzut publicul în acest proiect.î Marian, sunteţi deja în vacanţă. sezon?

Două luni de pauză... Dar î Cred că „talismanul” tău a fost 
E clar, apogeul a fost atins la Finala bănuiesc că tu n-o să ai prea mult fetiţa care te-a însoţit în multe 
Cupei. Per ansamblu, o să fiu timp la dispoziţie. momente importante.
sincer, nu am avut foarte mulţi Într-adevăr, la câteva zile după Da, e posibil să fie şi fetiţa mea. 
spectatori, la fiecare meci. Mai meciul cu Autobergamo Deva, din î Am văzut-o nedespărţită de degrabă rude, prieteni, cei finala mică, au plecat toţi jucătorii tine şi la Cupă şi la finala mică. apropiaţi nouă. Dar eu îmi doresc acasă. Vacanţă două luni până la 

Fetiţa mea vine chiar şi la mai mulţi spectatori la meciuri dar sfârşitul lunii iulie. Strategia 
antrenamente. Îi place mult în asta s-ar putea întâmpla doar prin noastră în această perioadă 
sală. La meciuri e agitată, cântă în prisma rezultatelor. Celor care vizează păstrarea în mare parte, a 
tribună. Şi mie îmi place să stau cu vine, ne-am străduit de fiecare aceluiaşi lot.
ea tot timpul. Mă mândresc cu ea! dată să le oferim spectacol. Uşor-î Va pleca cineva?
î Am o curiozitate. Reuşeşti să uşor, acest sport va creşte pe plan Da, deocamdată, a plecat portarul 
dormi înaintea meciurilor, mai naţional şi o să-l facă mai atractiv Igor Fernandez. Dar am adus pe 
ales a celor cu o intensitate pentru iubitorii sportului.altcineva în locul său. Un nume 
aparte? î Hai să tragem o linie imaginară important din futsalul românesc 
Dorm şi nu prea. În perioada Final şi să punem câteva cuvinte care pe care-l vom divulga în curând. 
Four-ului foarte puţin am reuşit să au definit acest sezon. Revenind la strategie, ideea este să 
dorm. Am fost tot timpul cu gândul cred că acea zi nu e prea departe. înalt trebuie să faci faţă mergem pe aceeaşi linie, cu În primul rând muncă. Apoi 
la meciuri. Presiunea şi stresul şi-Spune-mi dacă te-ai gândit presiunilor, să ştii cum să aceeaşi jucători. În ceea ce mă seriozitate şi familie. Au contat 
au spus cuvântul. Mai e şi fetiţa, se vreodată la o astfel de variantă? gestionezi lucrurile. priveşte, să vedem dacă voi mai toate trei în egală măsură.
mai trezeşte şi plânge. Dar Dacă eşti pregătit emoţional şi juca sau nu. Nu va fi o vară calmă. Deocamdată nu mă gândesc la Am muncit zi de zi cu multă important e că am  trecut cu bine.profesional să conduci o echipă Aştept să demarăm treaba pentru echipa naţională. Dacă va fi să fie, seriozitate. Faptul că eram uniţi, ca 

reprezentativă? î Câte ore pierzi lângă laptop, a obţine rezultate măcar la fel de vom vedea dar deocamdată sunt la o familie, ne-a ajutat să obţinem 
vizionând filmuleţe cu şi despre bune şi în sezonul viitor. Călăraşi şi trebuie să fac treabă Sincer, n-am stat să mă gândesc la aceste rezultate.
futsal?aici.î Cum ar spune francezii o astfel de ipoteză. Aici, la Călăraşi, 

Pentru sezonul viitor îmi doresc să 
„noblesse oblige”, ceea ce î Pe cine ar trebui să evidenţiem Mult, mai ales în perioada de am liniştea necesară să lucrez. În 

ne luptăm pentru primul loc. În înseamnă că va trebui să tragem în afara jucătorilor, pentru acest vacanţă. Stau mult timp pe laptop. plus, sunt apreciat de conducere. 
vară vom vedea lotul, şi să tare ca să păstrăm ce am cucerit. sezon deosebit? Asta-i meseria, trebuie să ne Rezultate, cred că am avut. Vom 
începem munca pentru alte trofee.updatăm de fiecare dată. Să vedea dacă va fi să vină vreo ofertă Da. Va fi dificil pentru că şi E clar că cel mai mare merit îl are 
î Mulţumesc.analizăm ce a fost bine, ce-a fost de la federaţie. Bineînţeles că vom celelalte echipe ar putea să domnul Ivanciu pentru că a reuşit 

n Futsal

Până la urmă, Carmen a restabilit egalitatea în minutul 
56 prin Rossel Kana şi porneşte cu prima şansă în 
returul programat sâmbătă, pe Romprim. Cele două 
echipe au terminat duelul în 10, de la gazde văzând 
cartonaşul roşu, în partea secundă, Alexandru 
Gheorghe.

Au marcat: Ştefan Radu (31), Saron Chirică (40, 48) / 
Alin Pătraşcu (14), Hristu Chiacu (22), Roussel Kana (56)

Mostiştea: Laurenţiu Constantin – Emil Lambă, 
Alexandru Caragea, Ovidiu Grigorie, Nicuşor Filip, 
Constantin Alexe, Saron Chirică, Alexandru Gheorghe, În prima manşă a barajului de promovare în 
Alexandru Mohai (înlocuit cu Valentin Radu), Ştefan L3, Mostiştea Ulmu, campioana noastră 
Radu (înlocuit cu Nicuşor Romanescu), Silviu Radu 

judeţeană, n-a izbutit decât o remiză, 3-3, (înlocuit cu Bogdan Chirea). 
acasă cu Carmen Bucureşti, campioana Rezerve: Răzvan Matei – Andrei Velicu, George Neagu, 
Capitalei. Marian Neagu.

Prima parte s-a disputat pe o vreme extrem de Antrenor: Mihai Ionescu
capricioasă fiind la un moment dat şi întreruptă din Carmen: Ovye Shedrack – Alin Pătraşcu, Alexandru 
cauza ploii torenţiale şi a grindinei. Oaspeţii au deschis Nechita, Florin Lungu, Doru Bratu, Stelian Stancu, 
scorul prin Alin Pătraşcu, în minutul 14 şi l-au majorat, Roussel Kana, Octavian Stanciu, Cristian Jitaru, Hristu 
8 minute mai târziu, prin Hristu Chiacu dar repriza s-a Chiacu, Gaby Batchabi. 
încheiat la egalitate. Ştefan Radu a redus din diferenţă 

Rezerve: Bogdan Popescu – Daniel Stoian, Alexandru în minutul 31, Ulmu egalând la la 2 cu 5 minute înainte 
Maxim, Mădălin Ciupitu, Florin Bardaş, Ioniţă Narcis, de pauză prin Saron Chirică. La 3 minute de la reluare, 
Alexandru Dinu.acelaşi Saron Chirică îşi trece din nou numele pe lista 
Antrenor: Daniel Iftodimarcatorilor ducând Mostiştea în avantaj. 

Mostiştea Ulmu - AS CS     
Carmen Bucureşti 3-3

doar cu echipele de pe locurile 1-Comitetul Executiv al 
11 din seria în care a evoluatFederaţiei Române de 
Campionatul Ligii 3 urmează să Fotbal, întrunit în şedinţă 
înceapă pe 24 august 2019 şi să se 

pe 13 iunie, a adoptat cu încheie pe 30 mai 2020, cu o 
unanimitate de voturi săptămână mai târziu faţă de 
sistemul competiţional al ediţia recent încheiată. 

Schimbarea vine de la faptul că campionatului Ligii 3, ediţia 
returul va începe cu o săptămână 2019-2020 / 2020 precum şi 
mai târziu, acum pe 7 martie 

programul competiţional. 2020, faţă de 2 martie 2019, cum 
a fost în campionatul trecut.Liga 3 va fi formată din 5 serii a 
Prima parte a sezonului, care are câte 16 echipe. Vor promova în 
loc în acest an, 2019, se Liga 2 echipele aflate pe locul 1 în 
desfăşoară până pe 30 noiembrie, fiecare dintre cele cinci serii la 
atunci când are loc etapa a 15-a. finalul sezonului. Vor retrograda 
Partea a doua a sezonului un număr de 21 de echipe, astfel: 
debutează pe 7 martie 2020, cu 20 de echipe, respectiv 
etapa a 16-a, şi se încheie în jurul ocupantele locurilor 16, 15, 14 şi 
datei de 30 mai 2020, odată cu 13 din fiecare serie a Ligii 3; o 
disputarea etapei a 30-a. În echipă, cea mai slab clasată de pe 
această perioadă, în retur, sunt locul 12 din toate cele cinci serii. 
programate şi două intermediare, Pentru stabilirea acestei echipe se 
pe 8 aprilie (etapa 21) şi 6 mai vor avea în vedere doar 
(etapa 26).rezultatele înregistrate de aceasta 

Marian Şotârcă: Pentru sezonul viitor 
îmi doresc să ne luptăm pentru primul loc!

n Liga a 3-a

Sezonul 2019 / 2020 va 
debuta pe 24 august şi va 

aduna la start 80 de echipe

n BARAJ L3

Mostiştea, egal în primul duel cu Carmen!

După ce în sezonul precedent a 
încheiat pe 3, câştigând Cupa 
României, faza pe judeţ, Mostiştea 
Ulmu a dominat cap – coadă ediţia 
2018-2019 a ligii a 4-a la fotbal. 

Noua campioană judeţeană a obţinut în 
cele 32 de partide disputate nu mai puţin 
de 28 de victorii, bifând 3 egaluri şi doar o 
singură înfrângere. Singura echipă care a 
reuşit să treacă de elevii lui Mihai Ionescu a 
fost Dunărea Ciocăneşti în partida disputată 
chiar la Ulmu pe 17 noiembrie 2018, scor 0-
1.
Atacul Mostiştea a fost la superlativ. Cu cele 
144 de goluri marcate, Mostiştea a reuşit o 
medie foarte bună de 4,5 goluri / meci. Şi 
defensiva a fost la înălţime. Apărarea 
condusă de Emil Lambă a cedat de doar 12 
ori, ceea ce înseamnă aproape un gol 
încasat la 3 etape.
Este anul Mostiştea fără îndoială care speră 
să obţină pentru a doua oară consecutiv 
trofeul Cupei României – faza judeţeană. 
Dacă anul trecut, trupa patronată de Vasile 
Târşolea a trecut în finală de Dunărea 
Ciocăneşti, de data asta, adversara sa va fi 
ACS Roseţi într-un ultim act programat 
chiar la Roseţi.
Moştiştea a mers aproape fără cusur în 
campionat însă greul nu s-a terminat. 
Obiectivul major este pătrunderea în liga a 
3-a, ori pentru asta va trebui să fie peste 
campioana Bucureştiului, Carmen, cu care 
se va duela în dublă manşă.
Să nădăjduim că fotbalul călărăşean e mai 
competitiv decât cel bucureştean iar 
Mostiştea să confirme până la urmă 
investiţiile financiare şi sufleteşti enorme 
iniţiate de Vasile Târşolea şi micuţa dar atât 
de inimoasa galerie a celor din Ulmu.

Linie de clasament: 

1. Mostiştea     32    28     3    1    144-12    87

l Remize obţinute de Mostiştea: 3

Et. 11 / 27.10.2018: Partizan Crivăţ – 
Mostiştea 0-0

Et. 21 / 16.03.2019: Unirea Mânăstirea – 
Mostiştea 1-1

Et. 29 / 08.05.2019: Viitorul Curcani – 
Mostiştea 1-1

l Înfrângeri bifate de Mostiştea: 1

Et. 14 / 17.11.2019: Mostiştea – Dunărea 
Ciocăneşti 0-1

Dunărea Ciocăneşti a repetat performanţa din sezonul precedent clasându-se 
tot pe locul 2. În ultima etapă, echipa antrenată de Aurelian Jecu a pierdut în 
mod surprinzător, dacă nu chiar bizar, la Dragalina cu 2-1, oferind şansa 
gazdelor de la Unirea de a se salva de la retrogradare.
În cele 32 de etape disputate, Dunărea a bifat 19 victorii, 7 egaluri şi 6 eşecuri, 
marcând 79 de goluri şi primind 41. A adunat 64 de puncte, bilanţul fiind mai 
slab decât cel din ediţia 2017-2018 când în 30 de meciuri a strâns 77 de 
puncte!
Bătălia pentru locul 2 s-a dat de la distanţă cu Unirea Mânăstirea care în 
ultima rundă a pierdut şi ea duelul cu Victoria Lehliu, scor 1-2, desfăşurat pe 
teren propriu. Sacrificiul s-a dovedit până la urmă inutil, lehlienii retrogradând 
în L5 din cauza rezultatelor nefavorabile din meciurilor directe cu rivala sa 
Unirea, ambele câştigate de cei din Dragalina.
Ed. 2018 / 2019: 2. Dunărea Ciocăneşti    32    19    7     6       79-41     64
Ed. 2017 / 2018: 2. Dunărea Ciocăneşti    30    25    2     3     106-36     77
Ed. 2016 / 2017: 3. Dunărea Ciocăneşti    30    23    4     3     132-29     73
Ed. 2015 / 2016: 3. Dunărea Ciocăneşti    30    18    5     7       86-44     59
Ed. 2014 / 2015: 4. Dunărea Ciocăneşti    30    19    4    7      101-46     61

Învinsă în ultima etapă, acasă, de Victoria Lehliu cu 2-1, 
Unirea Mânăstirea a ratat ocuparea, în premieră, a locului 
2, clasându-se finalmente pe 3, cu un total de 62 de 
puncte. Elevii lui Gabi Cotea, prezent şi în acest sezon, în 
iarbă, au obţinut 18 victorii, 8 remize, alte 6 jocuri din cele 
32 disputate fiind pierdute. În ultimele 4 runde ale 
stagiunii, Unirea n-a obţinut nicio victorie!

Unirea a făcut un salt apreciabil de vreme ce în ultimele 5 
sezoane s-a clasat de 3 ori pe 5 şi de 2 ori, pe 6.

Ed. 2018 / 2019:  3. Unirea   32   18   8     6    90-52    62

Ed. 2017 / 2018:  6. Unirea   30   16   2   12    85-57    50

Ed. 2016 / 2017:  5. Unirea   30   18   2   10    94-56    56

Ed. 2015 / 2016:  5. Unirea   30   13   7   10    68-62    46

Ed. 2014 / 2015:  6. Unirea   30   12   5   13    42-60    41

Ed. 2013 / 2014:  5. Unirea   30   15   5   10    55-35    50

Venus Independenţa a încheiat sezonul pe un loc şocant. Campioana De la începutul anilor 2000 şi până în prezent, Venus Independenţa a 
En-titre s-a clasat în afara podiumului, pe locul 4, totalizând 56 de dominat campionatul judeţean obţinând de 9 ori titlul de campioană. 
puncte. În cele 32 de etape disputate, elevii lui Ilie Zeciu au obţinut 18 Bunăoară, în ultimele 5 sezoane, Venus s-a clasat de două ori pe locul 1 
victorii, 2 egaluri şi 12 eşecuri. Dar cum de s-a ajuns aici? şi de 3, pe 2.
În vara anului trecut, Venus devenea campioană fără să fi pierdut vreun Consolarea din acest an a venit dinspre echipa de juniori U19 care a 
meci. Ba chiar s-a impus şi la barajul de promovare în L3, trecând de devenit campioană judeţeană, performanţă pe care a mai obţinut-o şi în 
campioana Prahovei, CS Blejoi. Dar nereuşind să se înscrie în 2016 şi 2017.
campionatul ligii a 3-a din raţiuni financiare, majoritatea jucătorilor au Ed. 2018 / 2019: 4. Venus   32   18   2   12   92-44   56
ales alte zări fotbalistice. Ba mai mult, echipa a fost la un pas de a Ed. 2017 / 2018: 1. Venus   30   28   2   0   136-29   86
evolua în liga a 5-a însă a primit până la urmă acceptul majorităţii Ed. 2016 / 2017: 2. Venus   30   25   3   2   143-31   78
membrilor AJF de a se alinia la startul ligii a 4-a, cu interdicţia de a nu 

Ed. 2015 / 2016: 1. Venus   30   24   5   1   140-26   77mai reprezenta judeţul la barajul de promovare în L3 dacă ar deveni 
Ed. 2014 / 2015: 2. Venus   30   25   2   3   145-31   77campioană în următorii 3 ani. În astfel de condiţii, conducerea a încropit 
Ed. 2013 / 2014: 2. Venus   30   20   3   7     84-37   63cu greu un lot competitiv care n-a reuşit decât o clasare pe locul 4. 

Tricolorul Jegălia – ACS Roseţi              4-1
Retur: 5 iunie 2019
Mostiştea Ulmu – Victoria Chirnogi   9-1
Acs Roseţi – Tricolorul Jegălia             6-0

Ultimul act al Cupei României – Faza Finala / 26 iunie / Roseţi, ora 17.30Cum s-au calificat                      
judeţeană, ediţia 2018 / 2019 se va Mostiştea Ulmu – ACS Roseţicele două finalistedesfăşura sâmbătă, 29 iunie, pe terenul din 

Şaisprezecimi de finală / 11 august 2018 Câştigătoarele                        Roseţi, începând cu ora 17.30 de minute. Se 
Progresul Perişoru – Mostiştea Ulmu 1-7vor afla faţă în faţa deţinătoarea la zi a ultimelor 5 ediţii

trofeului, Mostiştea Ulmu, campioană Şoimii Unirea – ACS Roseţi                    0-3
2017 / 2018: Mostiştea Ulmu – Dunărea judeţeană şi ACS Roseţi. Optimi de finală / 20 martie 2019 Ciocăneşti 3-1

Zarea Cuza Vodă – Mostiştea Ulmu     0-3În caz de egalitate după cele 90 de minute 2016 / 2017: Agricola Borcea – Victoria 
Petrolul Ileana – ACS Roseţi 1-2regulamentare, partida se va prelungi cu 2 Chirnogi 4-0

reprize a câte 15 minute fiecare. Dacă Sferturi de finală / 3 aprilie 2019 2015 / 2016: Victoria Chirnogi – Venus 
egalitatea persistă se va trece la executarea Dunărea Grădiştea – Mostiştea Ulmu 5-6 Independenţa 1-0 (d. prel.)
loviturilor de la 11 metri. Avântul Dor Mărunt – ACS Roseţi         0-3 2014 / 2015: Victoria Chirnogi – CSM 

Semifinale Olteniţa 9-0Câştigătoarea trofeului se va alinia la startul 
ediţiei naţionale 2019-2020 a Cupei Tur: 20 mai 2019 2013 / 2014: Înainte Modelu – Victoria 

Chirnogi 5-1României. Victoria Chirnogi – Mostiştea Ulmu     1-12

S-a tras cortina peste sezonul 
2018 / 2019 al ligii a 4-a ACERBIS!

Mostiştea Ulmu, 
campioana meritorie 

a fotbalului 
călărăşean!

Dunărea Ciocăneşti, pe 2 
pentru a doua oară consecutiv!

Unirea Mânăstirea 
a prins podiumul!

Venus, în afara podiumului!

Mostiştea Ulmu - ACS Roseţi, finala Cupei 
României - Faza judeţeană, Ediţia 2018 / 2019



10 SPORT 11SPORT

Clasament
1. Mostiştea Ulmu 32 28 3 1 144-12 87
2. Dunărea Ciocăneşti 32 19 7 6 79-41 64
3. Unirea Mănăstirea 32 18 8 6 90-52 62
4. Venus Independenţa 32 18 2 12 92-44 56 
5. Tricolorul Jegălia 32 14 9 9 57-44 51
6. Dunărea Grădiştea 32 15 5 12 56-59 50
7. Victoria Chirnogi 32 15 3 14 77-72 48
8. Partizan Crivăţ 32 15 3 14 71-72 48
9. ACS Roseţi 32 12 10 10 84-57 46
10. Progresul Fundulea 32 13 6 13 44-56 45
11. Steaua Radovanu 32 13 2 17 67-78 41
12. Spicul Vâlcelele 32 12 5 15 58-77 41
13. Viitorul Curcani 32 11 7 14 53-71 40
14. Victoria Lehliu 32 11 2 19 50-78 35
15. Unirea Dragalina 32 10 5 17 49-92 35
16. Victoria Dragoş Vodă 32 5 4 23 27-98 19
17. Zarea Cuza Vodă 32 2 1 29 23-118 7

Liga a 4-a ACERBIS / Etapa a 34-a / Rezultate

Progresul Fundulea – Tricolorul Jegălia 3-0 (N)

Steaua Radovanu – Partizan Crivăţ 3-2

Dunărea Grădiştea – Viitorul Curcani 0-2

Victoria Dragoş Vodă – Spicul Vâlcelele 3-1

Unirea Dragalina – Dunărea Ciocăneşti 2-1

ACS Roseţi – Venus Independenţa 4-2

Unirea Mânăstirea – Victoria Lehliu 1-2

Mostiştea Ulmu – Victoria Chirnogi 7-0

n AJF Călăraşi

Sâmbăta trecută a avut loc locuri din viitorul sezon al L3.
ultima partidă din cadrul În cazul în care Mostiştea va 
rundei a 34-a, ultima a pierde barajul de promovare, 
campionatului judeţean de va juca din ediţia viitoare tot în 
fotbal. La Dragoş Vodă, cadrul campionatului judeţean.
Victoria s-a impus cu 3-1 în Echipele din liga a 5-a care vor 
faţa celor de la Spicul juca în L4 vor fi stabilite după 
Vâlcelele. Victoria a fost una ultima etapă din play – off-ul 
de palmares, cei din Dragoş ligii a 5-a, programată în 

weekend.Vodă urmând a evolua din 
toamnă în liga a 5-a. Finala Cupei României – Faza 

judeţeană, între Mostiştea 
Campioană judeţeană a 

Ulmu şi ACS Roseţi, va avea loc 
devenit Mostiştea Ulmu care s-

sâmbătă, 29 iunie, ora 17.30 de 
a clasat pe primul loc cu un Locul 2 a revenit Dunării Vodă, Zarea Cuza Vodă şi minute, la Roseţi. 
total de 87 de puncte. De altfel, Ciocăneşti care a strâns în cele Viitorul Plătăreşti, ultimele 

Campioana la juniori U19 este 32 de partide jucate, nu mai echipa patronată de Vasile două echipe retrăgându-se din 
puţin de 64 de puncte. Ultima Venus Independenţa (90 de Târşolea a disputat tot sâmbătă competiţie în timpul 
poziţie a podiumului a fost pubcte acumulate în 32 de şi prima confruntare cu Carmen desfăşurării acesteia.
ocupată de Unirea Mânăstirea Bucureşti în cadrul barajului de partide), performanţă pe care a Au retrogradat în liga a 4-a 
cu 62 de puncte.promovare în liga a 3-a. Meciul mai izbutit-o şi în ediţiile 2015 / Agricola Borcea şi ACSM 

s-a încheiat la egalitate 3-3, Campioana ediţiei 2017 / 2018, 2016 şi 2016 / 2017. Pe locurile Olteniţa. Reprezentanţii celor 
returul fiind programat Venus Independenţa a încheiat 2 şi 3 s-au situat Victoria două echipe au înaintat deja 

sezonul pe 4 cu 56 de puncte.sâmbătă, de la ora 17.30 de Chirnogi (85 de puncte) şi federaţiei cereri de reînscriere 
minute pe arena Romprim din Au retrogradat în liga a 5-a Unirea Mânăstirea (74 de în cazul în care nu se vor 
Capitală. Victoria Lehliu, Victoria Dragoş puncte)completa toate cele 80 de 

Futsal Club Dunărea Călăraşi a investească şi atunci e clar că discuta. Profesional, cariera mea să menţină această echipă. De rău. Îmi petrec mult timp în faţa 
viitorul campionat va fi, măcar, la de antrenor nu e foarte mare. De 6 asemenea, reprezentanţii Primăriei laptopului uneori şi noaptea, că avut un sezon aproape de 
fel de puternic. ani antrenez. Anul acesta am avut care ne-au oferit susţinerea atunci sunt mai liber. excepţie. Sub comanda lui 

cele mai bune rezultate. Faptul că financiară, precum şi oamenii care î Din punctul meu de vedere, mi Marian Şotârcă, „galben  - î Te ocupi de echipa de juniori. 
am avut la dispoziţie şi jucători de ne-au ajutat cu rezolvarea se pare că eşti omul potrivit Avem ceva care vine din urmă?albaştrii” au câştigat, în 
calitate, a contat foarte mult. documentelor necesare înscrierii pentru a deveni, într-o bună zi, premieră, Cupa României, Împreună cu George, ne ocupăm 

clubului. Federaţia ne-a oferit un selecţionerul echipei naţionale. Şi Emoţional, când ajungi la un nivel clasându-se tot în premieră şi de echipa de juniori. Sunt câţiva pe 
răgaz dorind ca noi să continuăm, 

care deja i-am luat la echipa mare. pe locul 3 la finele ceea ce a însemnat foarte mult 
Au calitate, însă depinde de ei cât campionatului. „Galben- pentru noi.
de serioşi sunt. Sunt destul de albaştrii” au intrat în vacanţă 

î Te-ai revanşat faţă de toţi cei mulţi care vor termina junioratul. însă nu acelaşi lucru l-a făcut şi menţionaţi, mai sus, cu cele două De la anul va trebui să găsim alţii Şoty. Pregăteşte deja strategia performanţe notabile. care să-i înlocuiască. În 3 ani de pentru sezonul viitor. Iar Mă bucur enorm că am reuşit să existenţă, şi echipa de juniori a gândurile dar şi aşteptările sunt câştigăm un trofeu naţional, Cupa avut rezultate: o finală a Cupei uriaşe. Obiectivul este României şi să terminăm pe României, prezenţa la Turneul 
calificarea în ultimul act al podium. A fost ca o răsplată pentru Final. Lumea futsalului vorbeşte 
campionatului. toţi cei care s-au implicat în frumos de echipa noastră.

realizarea şi dezvoltarea acestui 
î Cum ai văzut publicul în acest proiect.î Marian, sunteţi deja în vacanţă. sezon?

Două luni de pauză... Dar î Cred că „talismanul” tău a fost 
E clar, apogeul a fost atins la Finala bănuiesc că tu n-o să ai prea mult fetiţa care te-a însoţit în multe 
Cupei. Per ansamblu, o să fiu timp la dispoziţie. momente importante.
sincer, nu am avut foarte mulţi Într-adevăr, la câteva zile după Da, e posibil să fie şi fetiţa mea. 
spectatori, la fiecare meci. Mai meciul cu Autobergamo Deva, din î Am văzut-o nedespărţită de degrabă rude, prieteni, cei finala mică, au plecat toţi jucătorii tine şi la Cupă şi la finala mică. apropiaţi nouă. Dar eu îmi doresc acasă. Vacanţă două luni până la 

Fetiţa mea vine chiar şi la mai mulţi spectatori la meciuri dar sfârşitul lunii iulie. Strategia 
antrenamente. Îi place mult în asta s-ar putea întâmpla doar prin noastră în această perioadă 
sală. La meciuri e agitată, cântă în prisma rezultatelor. Celor care vizează păstrarea în mare parte, a 
tribună. Şi mie îmi place să stau cu vine, ne-am străduit de fiecare aceluiaşi lot.
ea tot timpul. Mă mândresc cu ea! dată să le oferim spectacol. Uşor-î Va pleca cineva?
î Am o curiozitate. Reuşeşti să uşor, acest sport va creşte pe plan Da, deocamdată, a plecat portarul 
dormi înaintea meciurilor, mai naţional şi o să-l facă mai atractiv Igor Fernandez. Dar am adus pe 
ales a celor cu o intensitate pentru iubitorii sportului.altcineva în locul său. Un nume 
aparte? î Hai să tragem o linie imaginară important din futsalul românesc 
Dorm şi nu prea. În perioada Final şi să punem câteva cuvinte care pe care-l vom divulga în curând. 
Four-ului foarte puţin am reuşit să au definit acest sezon. Revenind la strategie, ideea este să 
dorm. Am fost tot timpul cu gândul cred că acea zi nu e prea departe. înalt trebuie să faci faţă mergem pe aceeaşi linie, cu În primul rând muncă. Apoi 
la meciuri. Presiunea şi stresul şi-Spune-mi dacă te-ai gândit presiunilor, să ştii cum să aceeaşi jucători. În ceea ce mă seriozitate şi familie. Au contat 
au spus cuvântul. Mai e şi fetiţa, se vreodată la o astfel de variantă? gestionezi lucrurile. priveşte, să vedem dacă voi mai toate trei în egală măsură.
mai trezeşte şi plânge. Dar Dacă eşti pregătit emoţional şi juca sau nu. Nu va fi o vară calmă. Deocamdată nu mă gândesc la Am muncit zi de zi cu multă important e că am  trecut cu bine.profesional să conduci o echipă Aştept să demarăm treaba pentru echipa naţională. Dacă va fi să fie, seriozitate. Faptul că eram uniţi, ca 

reprezentativă? î Câte ore pierzi lângă laptop, a obţine rezultate măcar la fel de vom vedea dar deocamdată sunt la o familie, ne-a ajutat să obţinem 
vizionând filmuleţe cu şi despre bune şi în sezonul viitor. Călăraşi şi trebuie să fac treabă Sincer, n-am stat să mă gândesc la aceste rezultate.
futsal?aici.î Cum ar spune francezii o astfel de ipoteză. Aici, la Călăraşi, 

Pentru sezonul viitor îmi doresc să 
„noblesse oblige”, ceea ce î Pe cine ar trebui să evidenţiem Mult, mai ales în perioada de am liniştea necesară să lucrez. În 

ne luptăm pentru primul loc. În înseamnă că va trebui să tragem în afara jucătorilor, pentru acest vacanţă. Stau mult timp pe laptop. plus, sunt apreciat de conducere. 
vară vom vedea lotul, şi să tare ca să păstrăm ce am cucerit. sezon deosebit? Asta-i meseria, trebuie să ne Rezultate, cred că am avut. Vom 
începem munca pentru alte trofee.updatăm de fiecare dată. Să vedea dacă va fi să vină vreo ofertă Da. Va fi dificil pentru că şi E clar că cel mai mare merit îl are 
î Mulţumesc.analizăm ce a fost bine, ce-a fost de la federaţie. Bineînţeles că vom celelalte echipe ar putea să domnul Ivanciu pentru că a reuşit 

n Futsal

Până la urmă, Carmen a restabilit egalitatea în minutul 
56 prin Rossel Kana şi porneşte cu prima şansă în 
returul programat sâmbătă, pe Romprim. Cele două 
echipe au terminat duelul în 10, de la gazde văzând 
cartonaşul roşu, în partea secundă, Alexandru 
Gheorghe.

Au marcat: Ştefan Radu (31), Saron Chirică (40, 48) / 
Alin Pătraşcu (14), Hristu Chiacu (22), Roussel Kana (56)

Mostiştea: Laurenţiu Constantin – Emil Lambă, 
Alexandru Caragea, Ovidiu Grigorie, Nicuşor Filip, 
Constantin Alexe, Saron Chirică, Alexandru Gheorghe, În prima manşă a barajului de promovare în 
Alexandru Mohai (înlocuit cu Valentin Radu), Ştefan L3, Mostiştea Ulmu, campioana noastră 
Radu (înlocuit cu Nicuşor Romanescu), Silviu Radu 

judeţeană, n-a izbutit decât o remiză, 3-3, (înlocuit cu Bogdan Chirea). 
acasă cu Carmen Bucureşti, campioana Rezerve: Răzvan Matei – Andrei Velicu, George Neagu, 
Capitalei. Marian Neagu.

Prima parte s-a disputat pe o vreme extrem de Antrenor: Mihai Ionescu
capricioasă fiind la un moment dat şi întreruptă din Carmen: Ovye Shedrack – Alin Pătraşcu, Alexandru 
cauza ploii torenţiale şi a grindinei. Oaspeţii au deschis Nechita, Florin Lungu, Doru Bratu, Stelian Stancu, 
scorul prin Alin Pătraşcu, în minutul 14 şi l-au majorat, Roussel Kana, Octavian Stanciu, Cristian Jitaru, Hristu 
8 minute mai târziu, prin Hristu Chiacu dar repriza s-a Chiacu, Gaby Batchabi. 
încheiat la egalitate. Ştefan Radu a redus din diferenţă 

Rezerve: Bogdan Popescu – Daniel Stoian, Alexandru în minutul 31, Ulmu egalând la la 2 cu 5 minute înainte 
Maxim, Mădălin Ciupitu, Florin Bardaş, Ioniţă Narcis, de pauză prin Saron Chirică. La 3 minute de la reluare, 
Alexandru Dinu.acelaşi Saron Chirică îşi trece din nou numele pe lista 
Antrenor: Daniel Iftodimarcatorilor ducând Mostiştea în avantaj. 

Mostiştea Ulmu - AS CS     
Carmen Bucureşti 3-3

doar cu echipele de pe locurile 1-Comitetul Executiv al 
11 din seria în care a evoluatFederaţiei Române de 
Campionatul Ligii 3 urmează să Fotbal, întrunit în şedinţă 
înceapă pe 24 august 2019 şi să se 

pe 13 iunie, a adoptat cu încheie pe 30 mai 2020, cu o 
unanimitate de voturi săptămână mai târziu faţă de 
sistemul competiţional al ediţia recent încheiată. 

Schimbarea vine de la faptul că campionatului Ligii 3, ediţia 
returul va începe cu o săptămână 2019-2020 / 2020 precum şi 
mai târziu, acum pe 7 martie 

programul competiţional. 2020, faţă de 2 martie 2019, cum 
a fost în campionatul trecut.Liga 3 va fi formată din 5 serii a 
Prima parte a sezonului, care are câte 16 echipe. Vor promova în 
loc în acest an, 2019, se Liga 2 echipele aflate pe locul 1 în 
desfăşoară până pe 30 noiembrie, fiecare dintre cele cinci serii la 
atunci când are loc etapa a 15-a. finalul sezonului. Vor retrograda 
Partea a doua a sezonului un număr de 21 de echipe, astfel: 
debutează pe 7 martie 2020, cu 20 de echipe, respectiv 
etapa a 16-a, şi se încheie în jurul ocupantele locurilor 16, 15, 14 şi 
datei de 30 mai 2020, odată cu 13 din fiecare serie a Ligii 3; o 
disputarea etapei a 30-a. În echipă, cea mai slab clasată de pe 
această perioadă, în retur, sunt locul 12 din toate cele cinci serii. 
programate şi două intermediare, Pentru stabilirea acestei echipe se 
pe 8 aprilie (etapa 21) şi 6 mai vor avea în vedere doar 
(etapa 26).rezultatele înregistrate de aceasta 

Marian Şotârcă: Pentru sezonul viitor 
îmi doresc să ne luptăm pentru primul loc!

n Liga a 3-a

Sezonul 2019 / 2020 va 
debuta pe 24 august şi va 

aduna la start 80 de echipe

n BARAJ L3

Mostiştea, egal în primul duel cu Carmen!

După ce în sezonul precedent a 
încheiat pe 3, câştigând Cupa 
României, faza pe judeţ, Mostiştea 
Ulmu a dominat cap – coadă ediţia 
2018-2019 a ligii a 4-a la fotbal. 

Noua campioană judeţeană a obţinut în 
cele 32 de partide disputate nu mai puţin 
de 28 de victorii, bifând 3 egaluri şi doar o 
singură înfrângere. Singura echipă care a 
reuşit să treacă de elevii lui Mihai Ionescu a 
fost Dunărea Ciocăneşti în partida disputată 
chiar la Ulmu pe 17 noiembrie 2018, scor 0-
1.
Atacul Mostiştea a fost la superlativ. Cu cele 
144 de goluri marcate, Mostiştea a reuşit o 
medie foarte bună de 4,5 goluri / meci. Şi 
defensiva a fost la înălţime. Apărarea 
condusă de Emil Lambă a cedat de doar 12 
ori, ceea ce înseamnă aproape un gol 
încasat la 3 etape.
Este anul Mostiştea fără îndoială care speră 
să obţină pentru a doua oară consecutiv 
trofeul Cupei României – faza judeţeană. 
Dacă anul trecut, trupa patronată de Vasile 
Târşolea a trecut în finală de Dunărea 
Ciocăneşti, de data asta, adversara sa va fi 
ACS Roseţi într-un ultim act programat 
chiar la Roseţi.
Moştiştea a mers aproape fără cusur în 
campionat însă greul nu s-a terminat. 
Obiectivul major este pătrunderea în liga a 
3-a, ori pentru asta va trebui să fie peste 
campioana Bucureştiului, Carmen, cu care 
se va duela în dublă manşă.
Să nădăjduim că fotbalul călărăşean e mai 
competitiv decât cel bucureştean iar 
Mostiştea să confirme până la urmă 
investiţiile financiare şi sufleteşti enorme 
iniţiate de Vasile Târşolea şi micuţa dar atât 
de inimoasa galerie a celor din Ulmu.

Linie de clasament: 

1. Mostiştea     32    28     3    1    144-12    87

l Remize obţinute de Mostiştea: 3

Et. 11 / 27.10.2018: Partizan Crivăţ – 
Mostiştea 0-0

Et. 21 / 16.03.2019: Unirea Mânăstirea – 
Mostiştea 1-1

Et. 29 / 08.05.2019: Viitorul Curcani – 
Mostiştea 1-1

l Înfrângeri bifate de Mostiştea: 1

Et. 14 / 17.11.2019: Mostiştea – Dunărea 
Ciocăneşti 0-1

Dunărea Ciocăneşti a repetat performanţa din sezonul precedent clasându-se 
tot pe locul 2. În ultima etapă, echipa antrenată de Aurelian Jecu a pierdut în 
mod surprinzător, dacă nu chiar bizar, la Dragalina cu 2-1, oferind şansa 
gazdelor de la Unirea de a se salva de la retrogradare.
În cele 32 de etape disputate, Dunărea a bifat 19 victorii, 7 egaluri şi 6 eşecuri, 
marcând 79 de goluri şi primind 41. A adunat 64 de puncte, bilanţul fiind mai 
slab decât cel din ediţia 2017-2018 când în 30 de meciuri a strâns 77 de 
puncte!
Bătălia pentru locul 2 s-a dat de la distanţă cu Unirea Mânăstirea care în 
ultima rundă a pierdut şi ea duelul cu Victoria Lehliu, scor 1-2, desfăşurat pe 
teren propriu. Sacrificiul s-a dovedit până la urmă inutil, lehlienii retrogradând 
în L5 din cauza rezultatelor nefavorabile din meciurilor directe cu rivala sa 
Unirea, ambele câştigate de cei din Dragalina.
Ed. 2018 / 2019: 2. Dunărea Ciocăneşti    32    19    7     6       79-41     64
Ed. 2017 / 2018: 2. Dunărea Ciocăneşti    30    25    2     3     106-36     77
Ed. 2016 / 2017: 3. Dunărea Ciocăneşti    30    23    4     3     132-29     73
Ed. 2015 / 2016: 3. Dunărea Ciocăneşti    30    18    5     7       86-44     59
Ed. 2014 / 2015: 4. Dunărea Ciocăneşti    30    19    4    7      101-46     61

Învinsă în ultima etapă, acasă, de Victoria Lehliu cu 2-1, 
Unirea Mânăstirea a ratat ocuparea, în premieră, a locului 
2, clasându-se finalmente pe 3, cu un total de 62 de 
puncte. Elevii lui Gabi Cotea, prezent şi în acest sezon, în 
iarbă, au obţinut 18 victorii, 8 remize, alte 6 jocuri din cele 
32 disputate fiind pierdute. În ultimele 4 runde ale 
stagiunii, Unirea n-a obţinut nicio victorie!

Unirea a făcut un salt apreciabil de vreme ce în ultimele 5 
sezoane s-a clasat de 3 ori pe 5 şi de 2 ori, pe 6.

Ed. 2018 / 2019:  3. Unirea   32   18   8     6    90-52    62

Ed. 2017 / 2018:  6. Unirea   30   16   2   12    85-57    50

Ed. 2016 / 2017:  5. Unirea   30   18   2   10    94-56    56

Ed. 2015 / 2016:  5. Unirea   30   13   7   10    68-62    46

Ed. 2014 / 2015:  6. Unirea   30   12   5   13    42-60    41

Ed. 2013 / 2014:  5. Unirea   30   15   5   10    55-35    50

Venus Independenţa a încheiat sezonul pe un loc şocant. Campioana De la începutul anilor 2000 şi până în prezent, Venus Independenţa a 
En-titre s-a clasat în afara podiumului, pe locul 4, totalizând 56 de dominat campionatul judeţean obţinând de 9 ori titlul de campioană. 
puncte. În cele 32 de etape disputate, elevii lui Ilie Zeciu au obţinut 18 Bunăoară, în ultimele 5 sezoane, Venus s-a clasat de două ori pe locul 1 
victorii, 2 egaluri şi 12 eşecuri. Dar cum de s-a ajuns aici? şi de 3, pe 2.
În vara anului trecut, Venus devenea campioană fără să fi pierdut vreun Consolarea din acest an a venit dinspre echipa de juniori U19 care a 
meci. Ba chiar s-a impus şi la barajul de promovare în L3, trecând de devenit campioană judeţeană, performanţă pe care a mai obţinut-o şi în 
campioana Prahovei, CS Blejoi. Dar nereuşind să se înscrie în 2016 şi 2017.
campionatul ligii a 3-a din raţiuni financiare, majoritatea jucătorilor au Ed. 2018 / 2019: 4. Venus   32   18   2   12   92-44   56
ales alte zări fotbalistice. Ba mai mult, echipa a fost la un pas de a Ed. 2017 / 2018: 1. Venus   30   28   2   0   136-29   86
evolua în liga a 5-a însă a primit până la urmă acceptul majorităţii Ed. 2016 / 2017: 2. Venus   30   25   3   2   143-31   78
membrilor AJF de a se alinia la startul ligii a 4-a, cu interdicţia de a nu 

Ed. 2015 / 2016: 1. Venus   30   24   5   1   140-26   77mai reprezenta judeţul la barajul de promovare în L3 dacă ar deveni 
Ed. 2014 / 2015: 2. Venus   30   25   2   3   145-31   77campioană în următorii 3 ani. În astfel de condiţii, conducerea a încropit 
Ed. 2013 / 2014: 2. Venus   30   20   3   7     84-37   63cu greu un lot competitiv care n-a reuşit decât o clasare pe locul 4. 

Tricolorul Jegălia – ACS Roseţi              4-1
Retur: 5 iunie 2019
Mostiştea Ulmu – Victoria Chirnogi   9-1
Acs Roseţi – Tricolorul Jegălia             6-0

Ultimul act al Cupei României – Faza Finala / 26 iunie / Roseţi, ora 17.30Cum s-au calificat                      
judeţeană, ediţia 2018 / 2019 se va Mostiştea Ulmu – ACS Roseţicele două finalistedesfăşura sâmbătă, 29 iunie, pe terenul din 

Şaisprezecimi de finală / 11 august 2018 Câştigătoarele                        Roseţi, începând cu ora 17.30 de minute. Se 
Progresul Perişoru – Mostiştea Ulmu 1-7vor afla faţă în faţa deţinătoarea la zi a ultimelor 5 ediţii

trofeului, Mostiştea Ulmu, campioană Şoimii Unirea – ACS Roseţi                    0-3
2017 / 2018: Mostiştea Ulmu – Dunărea judeţeană şi ACS Roseţi. Optimi de finală / 20 martie 2019 Ciocăneşti 3-1

Zarea Cuza Vodă – Mostiştea Ulmu     0-3În caz de egalitate după cele 90 de minute 2016 / 2017: Agricola Borcea – Victoria 
Petrolul Ileana – ACS Roseţi 1-2regulamentare, partida se va prelungi cu 2 Chirnogi 4-0

reprize a câte 15 minute fiecare. Dacă Sferturi de finală / 3 aprilie 2019 2015 / 2016: Victoria Chirnogi – Venus 
egalitatea persistă se va trece la executarea Dunărea Grădiştea – Mostiştea Ulmu 5-6 Independenţa 1-0 (d. prel.)
loviturilor de la 11 metri. Avântul Dor Mărunt – ACS Roseţi         0-3 2014 / 2015: Victoria Chirnogi – CSM 

Semifinale Olteniţa 9-0Câştigătoarea trofeului se va alinia la startul 
ediţiei naţionale 2019-2020 a Cupei Tur: 20 mai 2019 2013 / 2014: Înainte Modelu – Victoria 

Chirnogi 5-1României. Victoria Chirnogi – Mostiştea Ulmu     1-12

S-a tras cortina peste sezonul 
2018 / 2019 al ligii a 4-a ACERBIS!

Mostiştea Ulmu, 
campioana meritorie 

a fotbalului 
călărăşean!

Dunărea Ciocăneşti, pe 2 
pentru a doua oară consecutiv!

Unirea Mânăstirea 
a prins podiumul!

Venus, în afara podiumului!

Mostiştea Ulmu - ACS Roseţi, finala Cupei 
României - Faza judeţeană, Ediţia 2018 / 2019
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