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n Liga a 4-a

Unirea şi Venus Independenţa s-au 
aflat sâmbătă după-amiază faţă în 
faţă într-un meci test programat pe 
arena din Mânăstirea. Campioana 
din 2018 a condus la pauză cu 1-0 
graţie golului marcat de atacantul, 
AlinZaharia, fiind învinsă 
finalmente cu 2-1.

Clasată „în premieră” pe 4 la finele 
sezonului trecut, Venus a declanşat o 
amplă campanie de achiziţii pentru a 
reveni în fruntea campionatului judeţean.
Sâmbătă, antrenorul Ilie Zeciu a avut la 
dispoziţie nu mai puţin de 6 din cele 7 
noutăţi pentru noul sezon.
Între buturi a reapărut după o absenţă de 
un an Laurenţiu Marin (31 de ani), 
portarul cu care Venus a devenit 
campioană în 2018 reuşind şi promovarea 
în L3.
Linia defensivă a primit întăriri serioase, de 
top. E vorba de fundaşul central, Emil Ducu 
Ninu (32 de ani), fost jucător al echipelor 
Progresul Bucureşti, Steaua Bucureşti, propriu cu Tricolorul Jegălia. vârstă de 32 de ani, Zaharia a jucat în 
Gloria Buzău, Gloria Bistriţa, Farul sezonul 205-2026 şi la Dunărea Călăraşi. A De asemenea în compartimentul defensiv, 
Constanţa, FC Viitorul, Daco Getica, mai evoluat la Mogoşoaia, CS Afumaţi, Venus şi-a asigurat şi serviciile tânărului 
Drobeta Turnu Severin, U Cluj, Levski Sofia, Concordia Chiajna, FC Voluntari. Are 14 jucător, Ionuţ Alexandru (18 ani)
AEK Larnaca, Hapoel Bnei Lod, Maccabi Ahi partide disputate în L1, marcând şi 2 goluri.

În linia mediană, Zeciu se va putea baza pe Nazareth şi Energeticianul. De-a lungul În primul joc de verificare disputat în urmă 
Mihai Colţatu (29 de ani), jucător care a carierei, Ninu a strâns 106 prezenţe în liga cu o săptămână, Venus a învins acasă cu 6-
mai evoluat la formaţii din campionatul 1 şi 41, în L2. 0 pe Spicul Vâlcelele.
judeţean Dâmboviţa însă înzestrat cu Un alt fundaş care va îmbraca tricoul lui 
multe calităţi precum şi pe internaţionalul Venus din sezonul următor este Laurenţiu Meciuri amicalede la minifotbal, Vincene Toma (29 de ani), Cristian Venţer (28 de ani), fost jucător la 
fost component al echipei în sezonul 2017 13.07. Venus - Spicul Vâlcelele 6-0CS Otopeni, Academica Clinceni, Rapid şi 
/ 2018.CS Afumaţi. El a lipsit sâmbătă însă va 20.07. Unirea Mânăstirea - Venus 2-1
Şi în atac, Venus s-a întărit negocierile cu reveni săptămâna viitoare când Venus va 

27.07. Venus - Tricolorul Jegălia (ora 18.00)Alin Zaharia fiind destul de înaintate. În disputa ultimul joc de verificare pe teren 

Preşedintele Dorinel Dincă sponsorii care să ne 
a declarat sâmbătă la sprijine în promovarea 
Adunarea Generală că AJF tinerilor jucători încă de la 
Călăraşi intenţionează să vârste fragede. Societăţile 
identifice sponsori pentru comerciale care vor dori să 
cele 3 competiţii judeţene sponsorizeze campionatele 
rezervate juniorilor U11, de juniori vor putea să-şi 
U13, respectiv U15. Dincă a asocieze numele cu aceste 
mai susţinut că viitoarele competiţii. La finalul lor, 
campionate vor putea fi cei mai buni vor fi premiaţi 
„botezate” chiar cu numele cu sprijinul acestor 
companiilor dispuse să societăţi. Este o investiţie 
investească din profitul lor în copii şi juniori, în viitor!” 
în dezvoltarea fotbalului a declarat pentru 
juvenil călărăşean. www.arenamedia.ro 
„Intenţionăm să găsim preşedintele Dorinel Dincă.

În cadrul Adunării Generale a AJF 
Călăraşi, desfăşurată azi dimineaţă în 
sala de şedinţe a Consiliului Judeţean, 
a avut loc şi tragerea la sorţi a 
partidelor din cadrul noului sezon al 
ligii a 4-a care va debuta pe 3 august.

Cel mai tare meci al rundei inaugurale va avea 
loc la Grădiştea între Dunărea şi Venus 
Independenţa. 

n Iată programul Etapei I

Partizan Crivăţ – Dunărea Ciocăneşti
Spicul Vîlcelele – Viitorul Curcani
Dunărea Grădiştea – Venus Independenţa
Vulturii Gălbinaşi – Victoria Chirnogi
Victoria Lehliu – Unirea Dragalina
Tricolorul Jegălia – Conpet Ştefan cel Mare
Progresul Fundulea – CSM Olteniţa
Steaua Radovanu – Unirea Mânăstirea
Petrolul Ileana – ACS Roseţi
În noul campionat, echipele participante 
trebuie să alinieze la start cel puţin un jucător 
U21 (născut în 1998 şi mai mic), respectiv U19 
(născut în 2000 şi mai mic)
Echipele de juniori înscrise în cadrul 
Campionatului Juniori A vor avea în 
componenţă jucători născuţi în 2001 şi mai 
mici.

Comitetul Executiv al AJF Călăraşi a prezentat 
sâmbătă programul jocurilor din cadrul primei 
etape a Cupei României – Faza judeţeană la 
fotbal. Se vor alinia la start doar echipele din 
liga a 5-a, organizatorii stabilind ţintarul în 
funcţie de crietriul geografic.
Etapa a 2-a se va disputa pe 25 septembrie şi 
vor evolua echipele calificate din prima etapă 
plus o parte din formaţiile componente ale ligii 
a 4-a.
Iată programul jocurilor
l Sâmbătă, 27 iulie, ora 17.00
Şoimii Unirea – Atletico Unirea
Înainte Modelu II – AS Gâldău
Progresul Perişoru – Conpet Ştefan cel Mare
Zarea Cuza Vodă – Viitorul Dichiseni
Viitorul Dragalina – Victoria Dragoş Vodă
Speranţa Dâlga – Avântul Dor Mărunt
l Duminică, 28 iulie, ora 11.00 
Viitorul Dorobanţu – Avântul Luica
Colinele Argeşului Mitreni – Rapid Ulmeni
Viitorul Sohatu – Şoimii Progresu
CS Budeşti – Lumina Frumuşani
Rapid Răzvani – Vulturii Gălbinaşi
Atletico Nicolae Bălcescu – Dinamo Săruleşti
Voinţa Chiselet – Unirea Spanţov
Partidele se vor desfăşura într-o singură manşă 
pe terenul primei echipe.

Preşedintele AJF Călăraşi, Dorinel Ulterior numele acestuia va fi 
Dincă, a declarat sâmbătă că pentru gravat pe acel trofeu iar echipa va 
noul sezon 2019-2020 echipele primi o relică, adică acelaşi trofeu 
câştigătoare ale competiţiilor dar de dimensiuni mai mici. 
derulate sub sigla forului fotbalistic Încercăm astfel să dezvoltăm o 
local (inclusiv cele de juniori) vor relaţie mai puternică între echipe, 
intra în posesia unor trofee ce vor fi jucători şi competiţia în sine” a 
transmisibile. declarat pentru 
“Intenţionăm să achiziţionăm www.arenamedia.ro preşedintele 
astfel de trofee ce vor fi Dincă.
transmisibile şi care vor fi acordate 

Pentru competiţiile de juniori E, C, echipelor care se impun în 
D, AJF Călăraşi caută sponsori care competiţiile ce vor avea loc sub 
să-şi asocieze numele cu brandul sigla AJF. Acel trofeu va sta în 
sportive al asociaţiei.vitrina clubului câştigător un sezon. 

Futsal Club Dunărea a dat startul campaniei pagina oficială de Facebook a clubului.
de achiziţii. După portarul Petrişor Toniţă, 

Născut la Miercurea Ciuc, Aramă a mai 
echipa antrenată de Marian Şotârcă şi-a 

evoluat şi la Imperial WET.
asigurat şi serviciile lui Ovidiu Aramă (22) de 

În altă ordine de idei “galben – albaştrii” se la CSM Tg. Mureş. „Aramă Ovidiu este noul 
vor reuni luni, 29 iulie pentru a da startul jucător al echipei noastre!  În vârstă de 22 
pregătirilor pentru noul sezon al ligii I care de ani, acesta vine de la CSM Tg. Mureş. Îi 
va debuta la finele lunii august. urăm succes!” este mesajul transmis pe 

n Liga a 4-a

Futsal Club Dunărea Călăraşi a dat lovitura Galaţi în 2009, debutând oficial în 2010 într-
pe piaţa transferurilor. Considerat cel mai un joc contra clujenilor de CFF Clujana. În 
bun portar din România şi unul dintre cei 2011 a fost convocat la prima reprezentativă. 
mai valoroşi din Europa, Petrişor Toniţă (27 La Campionatul European din Slovenia, de 
de ani împliniţi pe 28 ianuarie) a lăsat-o pe anul trecut, a fost integralist.
Autobergamo Deva pentru a îmbrăca tricoul 

Cu Autobergamo Deva a câştigat şi primul 
„galben – albastru” al Dunării. „Petrisor 

trofeu din cariera sa, Supercupa României, în 
Tonita este noul jucător al echipei noastre! 

2015.
În vârstă de 27 de ani, acesta vine de la 
Autobergamo Deva și este component de Ar putea să-l obţină şi în acest an cu noua sa 
bază al echipei naționale a României. Îi echipă Futsal Club Dunărea care va juca cu 
urăm succes!” este mesajul postat pe pagina trofeul pe masă împotriva campioanei 
oficială de facebook a clubului călărăşean. Imperial WET, în deschiderea noului sezon al 

ligii I.Petrişor Toniţă a început futsalul la CS United 

Vineri, 19 iulie, a avut loc la sediul FRF 
tragerea la sorţi a partidelor din cadrul 
Fazei I a Cupei României – Ediţia 
naţională 2019 / 2020, programată 
miercuri, 31 iulie.

Câştigătoarea Cupei României – Faza 
judeţeană, Mostiştea Ulmu va întâlni, acasă, 
pe CSM Olteniţa, în vreme ce Agricola Borcea 
va juca în deplasare cu Bărăganul Ciulniţa.
Meciurile se dispută într-o singură manşă. În 
caz de egalitate după 90 de minute de joc, se 
joacă încă două reprize de prelungiri, iar, după 
caz, la executarea loviturilor de departajare din 
În etapa naţională a Cupei României, ediţia 
2019/2020, vor participa un total de 145 de 
echipe, calificate astfel: 14 echipe din 
campionatul Liga 1, 20 echipe din campionatul 
Liga 2, 69 echipe din campionatul Liga 3 şi 42 
echipe câştigătoare ale etapei de judeţ.

n Faza I: 31 iulie 2019

- participă 76 de echipe: 42 de echipe calificate 
din faza pe judeţ şi 34 echipe din Liga 3. Se vor 
disputa 38 de meciuri.

n Faza a II-a: 14 august 2019

- participă 60 de echipe: 38 de echipe calificate 
din faza I naţională şi 22 echipe din Liga 3. Se 
vor disputa 30 de meciuri.

n Faza a III-a: 28 august 2019

- participă 54 de echipe: 30 de echipe calificate 
din faza a II-a naţională, 13 echipe din Liga 3 şi 
11 echipe din Liga 2. Se vor disputa 27 meciuri.

n Faza a IV-a: 10-12 septembrie 2019

- participă 36 de echipe: 27 echipe calificate 
din faza a III-a naţională şi 9 echipe din Liga 2. 
Se vor disputa 18 meciuri.

n Şaisprezecimile de finală: 24 - 26 
septembrie 2019

- participă 32 de echipe: 18 echipe calificate 
din faza a IV-a naţională şi 14 echipe din Liga 1. 
Se vor disputa 16 meciuri.

n Optimile de finală: 29 - 31 octombrie 2019

n Sferturile de finală: 3 - 5 martie 2020

n Semifinalele, manşa tur: 21 - 23 aprilie 
2020

n Semifinalele, manşa retur: 12 - 14 mai 2020

n Finala: 23 mai 2020

era condusă atunci de unul din secunzii echipei mai optat pentru UTA, Cristi Puşcaş, Bogdan Stancu Partida din runda inaugurală se va 
naţionale, Adrian Mihalcea. şi Marius Tomozei ba chiar şi Valentin Buhăcianu, desfăşura sâmbătă, 3 august, de la ora 

jucători care au îmbrăcat şi ei tricoul „galben – În sezonul 2017 – 2018, victoria a surâs Dunării în 13.00. albastru”.ambele partide. Cu Dan Alexa pe bancă, am 
câştigat la Arad cu 1-0 iar în retur cu 2-1. Pe banca Prima piatră de încercare este UTA Arad, echipă Lotul deplasat în tehnică a arădenilor s-a aflat Cristi Todea, actualul care a încheiat sezonul precedent pe locul 13, 
secund al Dunării! cantonamentul din Sloveniatotalizând la finele celor 38 de etape nu mai puţin 

de 47 de puncte. UTA a început, pe bancă, sezonul Portari: Florin Iacob, Mirel Bolboaşă, Raul Opric
cu Ionuţ Popa, din etapa a 25-a, „principal” Jucători de câmp: Bogdan Stancu, Alin Şeroni, 
devenind Cristi Păcurar. Marius Tomozei, Florin Ilie, Cristian Puşcaş, Diego 
În această pauză competiţională, UTA a suferit Lorenzi, Amir Khalaila, Octavian Ursu, Răzvan Ivan, 
modificări importante inclusiv pe banca tehnică. A Rareş Deta, Denis Salka, Alexandru Oroian, Cristian 
fost adus ca „principal” Laszlo Balint, ultima oară la Melinte, Denis Hrezdac, Damian Isac, David 
Metaloglobus. Şi lotul de jucători a cunoscut Miculescu, Cătălin Vulturar, Sorin Bustea, Ciprian 
îmbunătăţiri consistente printre cei aduşi Rus, Valentin Buhăcianu. 
numărându-se Florin Iacob (portar / Staff tehnic: Laszlo Balint (antrenor principal), 
Metaloglobus), Mirel Bolboaşă (portar / Petrolul), Cezar Zanfir (antrenor secund), Gabriel Vasiliu 
Florin Ilie şi Bogdan Stancu, ambii fundaşi de la (antrenor portari), Alexandru Radu (preparator 
Sportul Snagov, Cristi Puşcaş (mijlocaş / Petrolul), fizic), Dan Chiorean, Lilian Ciontu (ambii masori) şi 
Octavian Ursu (atacant / U Cluj), Sorin Bustea Dorin Stana (delegat).Todea, omul cheie!
(mijlocaş / Daco Getica), Marius Tomozei (fundaş / 

Secundul echipei noastre, Cristian Todea (va Metaloglobus), Diego Lorenzi (mijlocaş braziliano – 
împlini 41 de ani pe 18 octombrie) a condus UTA în italian / Santa Cruz – Brazilia), Amir Khalaila 

Sezonul 2015 / 2016 – Baraj L1sezonul 2017 – 2018, timp de 21 de etape (atacant israelian / Hapoel Iksal) şi Valentin 
TUR: 01.06.2016 Dunărea – UTA Arad 3-1desfăşurate între 21 septembrie 2017 şi 26 aprilie Buhăcianu (atacant / Aerostar Bacău, unul din 

2018. Cu el pe bancă, UTA a obţinut în cele 21 de golgeterii ediţiei precedente). A plecat în schimb Au marcat: V. Alexandru (4, 45), B. Kanda (81) / S. 
etape 6 victorii, 8 egaluri şi 7 înfrângeri, realizând Albert Stahl, transferat recent în liga I la Astra Strătilă (43)
un golaveraj neutru 31-31! În ciuda modificărilor Giurgiu. RETUR: 04.06.2016 UTA Arad – Dunărea 4-1
făcute la nivelul lotului, Todea este un bun UTA promite un alt sezon de excepţie exprimându- Au marcat: D. Man (18), M. Curtuiuş (34), C. Rus 
cunoscător al UTA-ei, putând deveni omul cheie al şi intenţia de a se bate pentru un loc în liga I. (75, 100) / V. Balint (80)
confruntării directe din 3 august.

Sezonul 2016 / 2017Dunărea, în avantaj!
20.10.2016 UTA Arad – Dunărea 2-0 (et. 13)Şapte jucători pe ruta Călăraşi  

Dunărea Călăraşi are un avantaj în disputele Au marcat: M. Curtuiuş (54), Ad. Petre (90+3)Araddirecte cu arădenii. Prima confruntare „recentă” s- 30.04.2017 Dunărea – UTA Arad 1-0 (et. 32)
a derulat pe 1 iunie 2016, partida contând pentru În diverse momente, nu mai puţin de 5 jucători au A marcat: Şt. Mardare (31)
man;a tur a primului baraj de promovare în L1. evoluat atât la Dunărea cât şi la Călăraşi. În iarnă, Sezonul 2017 / 2018„Galben-albaştrii” au câştigat la Călăraşi cu 3-1, Alin Şeroni şi Bodo Kanda au părăsit Dunărea 16.09.2017 UTA Arad – Dunărea 0-1 (et. 8)cedând în schimb la Arad cu 4-1! pentru a evolua sub tricoul UTA-ei. Primul va 

A marcat: M. Drăghiceanu (12)În ultimele două ediţii, „galben – albaştrii” au continua la Arad şi noul sezon în vreme ce al doilea 
01.04.2018 Dunărea – UTA Arad 2-1 (et. 27)obţinut 3 victorii, bifând şi un eşec. În turul ediţiei şi-a găsit angajament la Farul Constanţa. Tot acolo 

2016 – 2017, UTA s-a impus acasă cu 2-0, fiind Au marcat: V. Alexandru (11), C. Rus (44) / M. joacă şi Ciprian Rusu, fost la Dunărea în partea a 
învinsă în retur, la Călăraşi, cu 1-0. Echipa noastră Curtuiuş (75)doua a sezonului 2017 – 2018. Din această vară au 

„Galben – albaştrii” au tras tare în cantonamentul din Bulgaria de la pentru noi. Vom juca în primele două runde în deplasare, în compania 
unor adversari redutabile, nume de referinţă în fotbalul românesc, Bansko, find conectaţi la startul noului sezon al ligii a 2-a. Conform 
care s-au întărit considerabil în această vară. Vor fi 2 deplasări dificile ţintarului stabilit miercuri, Dunărea va juca în primele două etape în 
dar pe care sper să le depăşim cu brio.  Şi noi suntem într-un amplu deplasare, adversarele sale fiind în ordine UTA Arad, echipă care s-a 
proces de reconstrucţie dar obiectivul nostru este clar şi sper să-l clasat la finele stagiunii trecute pe locul 13 şi Farul Constanţa, ocupanta 
atingem: promovarea! Vom aborda noul sezon cu încredere, vom locului 14 în sezonul trecut. Prima partidă pe teren propriu e 
munci pentru fiecare punct câştigat şi ne dorim cât mai multe victorii programată abia în etapa a 3-a (în jurul datei de 17 august), la Călăraşi 
care să ne plaseze, la final, pe un loc de promovare.” a declarat sosind Petrolul Ploieşti (locul 4 în sezonul trecut!), formaţie care şi-a 
Pîrvulescu care a mai adăugat că pentru Dunărea nu s-a încheiat anunţat deja intenţia de a se bate pentru promovare. 
campania de achiziţii. „Suntem atenţi la toate mutările care se fac la 

Preşedintele executiv, Eugen Pîrvulescu consideră că „tragerea” nivelul ligii a 2-a. Am adus o serie de jucători, cu precădere tineri, dar 
efectuată miercuri a fost una normală pentru echipa noastră, reiterând continuăm această campanie de achiziţii. Ca să ne atingem obiectivul 
faptul că obiectivul „galben – albaştrilor” este promovarea. „Am avem nevoie şi de experienţă sau maturitate.” a mai adăugat şeful 
urmărit cu mare interes tragerea la sorţi şi consider că este una bună Dunării.

Petrişor 
Toniţă a 
devenit 
portarul 
Dunării!

n Futsal

Ovidiu Aramă va îmbrăca tricoul 
Dunării în sezonul următor!

n Cupa României

Primele meciuri 
sunt programate 

pe 31 iulie

E. Pîrvulescu: Vor fi două deplasări dificile pe care sper să le depăşim cu brio!

n Liga a 2-a

UTA Arad, prima piatră de încercare 
pentru „galben - albaştri”!

UTA Arad vs. Dunărea Călăraşi

Vulturii Gălbinaşi va disputa primele jocuri din 
campionatul ligii a 4-a la Curcani. Conducerea 
nou – promovatei a menţionat sâmbătă la 
Adunarea Generală a AJF că echipa va reveni 
acasă în 2 luni, perioadă în care se vor efectua 
o serie de lucrări de modernizare la terenul din 
localitate.
Vulturii au un start infernal în noul sezon al 
campionatului judeţean. În prima etapă vor 
juca “acasă” cu Victoria Chirnogi iar în a 2-a se 
vor deplasa la Independenţa pentru duelul cu 
o fostă campioană, Venus. În runda a 3-a, 
Vulturii vor împărţi arena din Curca cu echipa 
locală, Viitorul.

Comitetul Executiv al AJF Prima etapă a Cupei României 
Călăraşi a stabilit programul – Faza judeţeană este 
competiţional pentru sezonul programată pe 27 iulie. 
2019 / 2020, aprobat sâmbătă Participă doar echipe din L5. 
de delegaţii echipelor prezenţi Etapa a 2-a la care vor 
la şedinţa Adunării Generale. participa şi echipe din L4 se va 
Astfel liga a 4-a se va pune în desfăşura pe 25 septembrie. 
mişcare din 3 august când sunt Şaisprezecimile de finală sunt 
programate jocurile primei programate pe 7 decembrie.
etape. Turul se va încheia pe 

În fine, pe 18 august se dă 23 noiembrie urmând ca pe 30 
strartul şi Campionatului de noiembrie să aibă loc şi 
Juniori U15, AJF stabilind ca 11 partidele din cadrul rundei 
august să fie ultima dată de inaugurale a returului.
înscriere a echipelor. Tot Campionatul ligii a 5-a care va 
atunci este şi termenul limită aduna la start 24 de echipe 
pentru formaţiile de copii U11 împărţite în două Serii va 
şi respectiv U13.debuta pe 1 septembrie.

n AJF Călăraşi

Dunărea Grădiştea - 
Venus Independenţa, 

derbyul rundei 
inaugurale!

n AJF Călăraşi

n Liga a 4-a

Vulturii Gălbinaşi va 
juca temporar la Curcani

Programul jocurilor din 
prima etapă a Cupei 

României - Faza judeţeană

Venus, învinsă în al doilea amical al 
verii. Vezi noutăţile pentru noul sezon!

Datele de desfăşurare ale competiţiilor 
programate în sezonul competiţional 2019 / 2020

n AJF Călăraşi

Trofee transmisibile pentru 
câştigătoarele competiţiilor interne

AJF Călăraşi caută 
sponsori pentru 

campionatele de juniori
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n Liga a 4-a

Unirea şi Venus Independenţa s-au 
aflat sâmbătă după-amiază faţă în 
faţă într-un meci test programat pe 
arena din Mânăstirea. Campioana 
din 2018 a condus la pauză cu 1-0 
graţie golului marcat de atacantul, 
AlinZaharia, fiind învinsă 
finalmente cu 2-1.

Clasată „în premieră” pe 4 la finele 
sezonului trecut, Venus a declanşat o 
amplă campanie de achiziţii pentru a 
reveni în fruntea campionatului judeţean.
Sâmbătă, antrenorul Ilie Zeciu a avut la 
dispoziţie nu mai puţin de 6 din cele 7 
noutăţi pentru noul sezon.
Între buturi a reapărut după o absenţă de 
un an Laurenţiu Marin (31 de ani), 
portarul cu care Venus a devenit 
campioană în 2018 reuşind şi promovarea 
în L3.
Linia defensivă a primit întăriri serioase, de 
top. E vorba de fundaşul central, Emil Ducu 
Ninu (32 de ani), fost jucător al echipelor 
Progresul Bucureşti, Steaua Bucureşti, propriu cu Tricolorul Jegălia. vârstă de 32 de ani, Zaharia a jucat în 
Gloria Buzău, Gloria Bistriţa, Farul sezonul 205-2026 şi la Dunărea Călăraşi. A De asemenea în compartimentul defensiv, 
Constanţa, FC Viitorul, Daco Getica, mai evoluat la Mogoşoaia, CS Afumaţi, Venus şi-a asigurat şi serviciile tânărului 
Drobeta Turnu Severin, U Cluj, Levski Sofia, Concordia Chiajna, FC Voluntari. Are 14 jucător, Ionuţ Alexandru (18 ani)
AEK Larnaca, Hapoel Bnei Lod, Maccabi Ahi partide disputate în L1, marcând şi 2 goluri.

În linia mediană, Zeciu se va putea baza pe Nazareth şi Energeticianul. De-a lungul În primul joc de verificare disputat în urmă 
Mihai Colţatu (29 de ani), jucător care a carierei, Ninu a strâns 106 prezenţe în liga cu o săptămână, Venus a învins acasă cu 6-
mai evoluat la formaţii din campionatul 1 şi 41, în L2. 0 pe Spicul Vâlcelele.
judeţean Dâmboviţa însă înzestrat cu Un alt fundaş care va îmbraca tricoul lui 
multe calităţi precum şi pe internaţionalul Venus din sezonul următor este Laurenţiu Meciuri amicalede la minifotbal, Vincene Toma (29 de ani), Cristian Venţer (28 de ani), fost jucător la 
fost component al echipei în sezonul 2017 13.07. Venus - Spicul Vâlcelele 6-0CS Otopeni, Academica Clinceni, Rapid şi 
/ 2018.CS Afumaţi. El a lipsit sâmbătă însă va 20.07. Unirea Mânăstirea - Venus 2-1
Şi în atac, Venus s-a întărit negocierile cu reveni săptămâna viitoare când Venus va 

27.07. Venus - Tricolorul Jegălia (ora 18.00)Alin Zaharia fiind destul de înaintate. În disputa ultimul joc de verificare pe teren 

Preşedintele Dorinel Dincă sponsorii care să ne 
a declarat sâmbătă la sprijine în promovarea 
Adunarea Generală că AJF tinerilor jucători încă de la 
Călăraşi intenţionează să vârste fragede. Societăţile 
identifice sponsori pentru comerciale care vor dori să 
cele 3 competiţii judeţene sponsorizeze campionatele 
rezervate juniorilor U11, de juniori vor putea să-şi 
U13, respectiv U15. Dincă a asocieze numele cu aceste 
mai susţinut că viitoarele competiţii. La finalul lor, 
campionate vor putea fi cei mai buni vor fi premiaţi 
„botezate” chiar cu numele cu sprijinul acestor 
companiilor dispuse să societăţi. Este o investiţie 
investească din profitul lor în copii şi juniori, în viitor!” 
în dezvoltarea fotbalului a declarat pentru 
juvenil călărăşean. www.arenamedia.ro 
„Intenţionăm să găsim preşedintele Dorinel Dincă.

În cadrul Adunării Generale a AJF 
Călăraşi, desfăşurată azi dimineaţă în 
sala de şedinţe a Consiliului Judeţean, 
a avut loc şi tragerea la sorţi a 
partidelor din cadrul noului sezon al 
ligii a 4-a care va debuta pe 3 august.

Cel mai tare meci al rundei inaugurale va avea 
loc la Grădiştea între Dunărea şi Venus 
Independenţa. 

n Iată programul Etapei I

Partizan Crivăţ – Dunărea Ciocăneşti
Spicul Vîlcelele – Viitorul Curcani
Dunărea Grădiştea – Venus Independenţa
Vulturii Gălbinaşi – Victoria Chirnogi
Victoria Lehliu – Unirea Dragalina
Tricolorul Jegălia – Conpet Ştefan cel Mare
Progresul Fundulea – CSM Olteniţa
Steaua Radovanu – Unirea Mânăstirea
Petrolul Ileana – ACS Roseţi
În noul campionat, echipele participante 
trebuie să alinieze la start cel puţin un jucător 
U21 (născut în 1998 şi mai mic), respectiv U19 
(născut în 2000 şi mai mic)
Echipele de juniori înscrise în cadrul 
Campionatului Juniori A vor avea în 
componenţă jucători născuţi în 2001 şi mai 
mici.

Comitetul Executiv al AJF Călăraşi a prezentat 
sâmbătă programul jocurilor din cadrul primei 
etape a Cupei României – Faza judeţeană la 
fotbal. Se vor alinia la start doar echipele din 
liga a 5-a, organizatorii stabilind ţintarul în 
funcţie de crietriul geografic.
Etapa a 2-a se va disputa pe 25 septembrie şi 
vor evolua echipele calificate din prima etapă 
plus o parte din formaţiile componente ale ligii 
a 4-a.
Iată programul jocurilor
l Sâmbătă, 27 iulie, ora 17.00
Şoimii Unirea – Atletico Unirea
Înainte Modelu II – AS Gâldău
Progresul Perişoru – Conpet Ştefan cel Mare
Zarea Cuza Vodă – Viitorul Dichiseni
Viitorul Dragalina – Victoria Dragoş Vodă
Speranţa Dâlga – Avântul Dor Mărunt
l Duminică, 28 iulie, ora 11.00 
Viitorul Dorobanţu – Avântul Luica
Colinele Argeşului Mitreni – Rapid Ulmeni
Viitorul Sohatu – Şoimii Progresu
CS Budeşti – Lumina Frumuşani
Rapid Răzvani – Vulturii Gălbinaşi
Atletico Nicolae Bălcescu – Dinamo Săruleşti
Voinţa Chiselet – Unirea Spanţov
Partidele se vor desfăşura într-o singură manşă 
pe terenul primei echipe.

Preşedintele AJF Călăraşi, Dorinel Ulterior numele acestuia va fi 
Dincă, a declarat sâmbătă că pentru gravat pe acel trofeu iar echipa va 
noul sezon 2019-2020 echipele primi o relică, adică acelaşi trofeu 
câştigătoare ale competiţiilor dar de dimensiuni mai mici. 
derulate sub sigla forului fotbalistic Încercăm astfel să dezvoltăm o 
local (inclusiv cele de juniori) vor relaţie mai puternică între echipe, 
intra în posesia unor trofee ce vor fi jucători şi competiţia în sine” a 
transmisibile. declarat pentru 
“Intenţionăm să achiziţionăm www.arenamedia.ro preşedintele 
astfel de trofee ce vor fi Dincă.
transmisibile şi care vor fi acordate 

Pentru competiţiile de juniori E, C, echipelor care se impun în 
D, AJF Călăraşi caută sponsori care competiţiile ce vor avea loc sub 
să-şi asocieze numele cu brandul sigla AJF. Acel trofeu va sta în 
sportive al asociaţiei.vitrina clubului câştigător un sezon. 

Futsal Club Dunărea a dat startul campaniei pagina oficială de Facebook a clubului.
de achiziţii. După portarul Petrişor Toniţă, 

Născut la Miercurea Ciuc, Aramă a mai 
echipa antrenată de Marian Şotârcă şi-a 

evoluat şi la Imperial WET.
asigurat şi serviciile lui Ovidiu Aramă (22) de 

În altă ordine de idei “galben – albaştrii” se la CSM Tg. Mureş. „Aramă Ovidiu este noul 
vor reuni luni, 29 iulie pentru a da startul jucător al echipei noastre!  În vârstă de 22 
pregătirilor pentru noul sezon al ligii I care de ani, acesta vine de la CSM Tg. Mureş. Îi 
va debuta la finele lunii august. urăm succes!” este mesajul transmis pe 

n Liga a 4-a

Futsal Club Dunărea Călăraşi a dat lovitura Galaţi în 2009, debutând oficial în 2010 într-
pe piaţa transferurilor. Considerat cel mai un joc contra clujenilor de CFF Clujana. În 
bun portar din România şi unul dintre cei 2011 a fost convocat la prima reprezentativă. 
mai valoroşi din Europa, Petrişor Toniţă (27 La Campionatul European din Slovenia, de 
de ani împliniţi pe 28 ianuarie) a lăsat-o pe anul trecut, a fost integralist.
Autobergamo Deva pentru a îmbrăca tricoul 

Cu Autobergamo Deva a câştigat şi primul 
„galben – albastru” al Dunării. „Petrisor 

trofeu din cariera sa, Supercupa României, în 
Tonita este noul jucător al echipei noastre! 

2015.
În vârstă de 27 de ani, acesta vine de la 
Autobergamo Deva și este component de Ar putea să-l obţină şi în acest an cu noua sa 
bază al echipei naționale a României. Îi echipă Futsal Club Dunărea care va juca cu 
urăm succes!” este mesajul postat pe pagina trofeul pe masă împotriva campioanei 
oficială de facebook a clubului călărăşean. Imperial WET, în deschiderea noului sezon al 

ligii I.Petrişor Toniţă a început futsalul la CS United 

Vineri, 19 iulie, a avut loc la sediul FRF 
tragerea la sorţi a partidelor din cadrul 
Fazei I a Cupei României – Ediţia 
naţională 2019 / 2020, programată 
miercuri, 31 iulie.

Câştigătoarea Cupei României – Faza 
judeţeană, Mostiştea Ulmu va întâlni, acasă, 
pe CSM Olteniţa, în vreme ce Agricola Borcea 
va juca în deplasare cu Bărăganul Ciulniţa.
Meciurile se dispută într-o singură manşă. În 
caz de egalitate după 90 de minute de joc, se 
joacă încă două reprize de prelungiri, iar, după 
caz, la executarea loviturilor de departajare din 
În etapa naţională a Cupei României, ediţia 
2019/2020, vor participa un total de 145 de 
echipe, calificate astfel: 14 echipe din 
campionatul Liga 1, 20 echipe din campionatul 
Liga 2, 69 echipe din campionatul Liga 3 şi 42 
echipe câştigătoare ale etapei de judeţ.

n Faza I: 31 iulie 2019

- participă 76 de echipe: 42 de echipe calificate 
din faza pe judeţ şi 34 echipe din Liga 3. Se vor 
disputa 38 de meciuri.

n Faza a II-a: 14 august 2019

- participă 60 de echipe: 38 de echipe calificate 
din faza I naţională şi 22 echipe din Liga 3. Se 
vor disputa 30 de meciuri.

n Faza a III-a: 28 august 2019

- participă 54 de echipe: 30 de echipe calificate 
din faza a II-a naţională, 13 echipe din Liga 3 şi 
11 echipe din Liga 2. Se vor disputa 27 meciuri.

n Faza a IV-a: 10-12 septembrie 2019

- participă 36 de echipe: 27 echipe calificate 
din faza a III-a naţională şi 9 echipe din Liga 2. 
Se vor disputa 18 meciuri.

n Şaisprezecimile de finală: 24 - 26 
septembrie 2019

- participă 32 de echipe: 18 echipe calificate 
din faza a IV-a naţională şi 14 echipe din Liga 1. 
Se vor disputa 16 meciuri.

n Optimile de finală: 29 - 31 octombrie 2019

n Sferturile de finală: 3 - 5 martie 2020

n Semifinalele, manşa tur: 21 - 23 aprilie 
2020

n Semifinalele, manşa retur: 12 - 14 mai 2020

n Finala: 23 mai 2020

era condusă atunci de unul din secunzii echipei mai optat pentru UTA, Cristi Puşcaş, Bogdan Stancu Partida din runda inaugurală se va 
naţionale, Adrian Mihalcea. şi Marius Tomozei ba chiar şi Valentin Buhăcianu, desfăşura sâmbătă, 3 august, de la ora 

jucători care au îmbrăcat şi ei tricoul „galben – În sezonul 2017 – 2018, victoria a surâs Dunării în 13.00. albastru”.ambele partide. Cu Dan Alexa pe bancă, am 
câştigat la Arad cu 1-0 iar în retur cu 2-1. Pe banca Prima piatră de încercare este UTA Arad, echipă Lotul deplasat în tehnică a arădenilor s-a aflat Cristi Todea, actualul care a încheiat sezonul precedent pe locul 13, 
secund al Dunării! cantonamentul din Sloveniatotalizând la finele celor 38 de etape nu mai puţin 

de 47 de puncte. UTA a început, pe bancă, sezonul Portari: Florin Iacob, Mirel Bolboaşă, Raul Opric
cu Ionuţ Popa, din etapa a 25-a, „principal” Jucători de câmp: Bogdan Stancu, Alin Şeroni, 
devenind Cristi Păcurar. Marius Tomozei, Florin Ilie, Cristian Puşcaş, Diego 
În această pauză competiţională, UTA a suferit Lorenzi, Amir Khalaila, Octavian Ursu, Răzvan Ivan, 
modificări importante inclusiv pe banca tehnică. A Rareş Deta, Denis Salka, Alexandru Oroian, Cristian 
fost adus ca „principal” Laszlo Balint, ultima oară la Melinte, Denis Hrezdac, Damian Isac, David 
Metaloglobus. Şi lotul de jucători a cunoscut Miculescu, Cătălin Vulturar, Sorin Bustea, Ciprian 
îmbunătăţiri consistente printre cei aduşi Rus, Valentin Buhăcianu. 
numărându-se Florin Iacob (portar / Staff tehnic: Laszlo Balint (antrenor principal), 
Metaloglobus), Mirel Bolboaşă (portar / Petrolul), Cezar Zanfir (antrenor secund), Gabriel Vasiliu 
Florin Ilie şi Bogdan Stancu, ambii fundaşi de la (antrenor portari), Alexandru Radu (preparator 
Sportul Snagov, Cristi Puşcaş (mijlocaş / Petrolul), fizic), Dan Chiorean, Lilian Ciontu (ambii masori) şi 
Octavian Ursu (atacant / U Cluj), Sorin Bustea Dorin Stana (delegat).Todea, omul cheie!
(mijlocaş / Daco Getica), Marius Tomozei (fundaş / 

Secundul echipei noastre, Cristian Todea (va Metaloglobus), Diego Lorenzi (mijlocaş braziliano – 
împlini 41 de ani pe 18 octombrie) a condus UTA în italian / Santa Cruz – Brazilia), Amir Khalaila 

Sezonul 2015 / 2016 – Baraj L1sezonul 2017 – 2018, timp de 21 de etape (atacant israelian / Hapoel Iksal) şi Valentin 
TUR: 01.06.2016 Dunărea – UTA Arad 3-1desfăşurate între 21 septembrie 2017 şi 26 aprilie Buhăcianu (atacant / Aerostar Bacău, unul din 

2018. Cu el pe bancă, UTA a obţinut în cele 21 de golgeterii ediţiei precedente). A plecat în schimb Au marcat: V. Alexandru (4, 45), B. Kanda (81) / S. 
etape 6 victorii, 8 egaluri şi 7 înfrângeri, realizând Albert Stahl, transferat recent în liga I la Astra Strătilă (43)
un golaveraj neutru 31-31! În ciuda modificărilor Giurgiu. RETUR: 04.06.2016 UTA Arad – Dunărea 4-1
făcute la nivelul lotului, Todea este un bun UTA promite un alt sezon de excepţie exprimându- Au marcat: D. Man (18), M. Curtuiuş (34), C. Rus 
cunoscător al UTA-ei, putând deveni omul cheie al şi intenţia de a se bate pentru un loc în liga I. (75, 100) / V. Balint (80)
confruntării directe din 3 august.

Sezonul 2016 / 2017Dunărea, în avantaj!
20.10.2016 UTA Arad – Dunărea 2-0 (et. 13)Şapte jucători pe ruta Călăraşi  

Dunărea Călăraşi are un avantaj în disputele Au marcat: M. Curtuiuş (54), Ad. Petre (90+3)Araddirecte cu arădenii. Prima confruntare „recentă” s- 30.04.2017 Dunărea – UTA Arad 1-0 (et. 32)
a derulat pe 1 iunie 2016, partida contând pentru În diverse momente, nu mai puţin de 5 jucători au A marcat: Şt. Mardare (31)
man;a tur a primului baraj de promovare în L1. evoluat atât la Dunărea cât şi la Călăraşi. În iarnă, Sezonul 2017 / 2018„Galben-albaştrii” au câştigat la Călăraşi cu 3-1, Alin Şeroni şi Bodo Kanda au părăsit Dunărea 16.09.2017 UTA Arad – Dunărea 0-1 (et. 8)cedând în schimb la Arad cu 4-1! pentru a evolua sub tricoul UTA-ei. Primul va 

A marcat: M. Drăghiceanu (12)În ultimele două ediţii, „galben – albaştrii” au continua la Arad şi noul sezon în vreme ce al doilea 
01.04.2018 Dunărea – UTA Arad 2-1 (et. 27)obţinut 3 victorii, bifând şi un eşec. În turul ediţiei şi-a găsit angajament la Farul Constanţa. Tot acolo 

2016 – 2017, UTA s-a impus acasă cu 2-0, fiind Au marcat: V. Alexandru (11), C. Rus (44) / M. joacă şi Ciprian Rusu, fost la Dunărea în partea a 
învinsă în retur, la Călăraşi, cu 1-0. Echipa noastră Curtuiuş (75)doua a sezonului 2017 – 2018. Din această vară au 

„Galben – albaştrii” au tras tare în cantonamentul din Bulgaria de la pentru noi. Vom juca în primele două runde în deplasare, în compania 
unor adversari redutabile, nume de referinţă în fotbalul românesc, Bansko, find conectaţi la startul noului sezon al ligii a 2-a. Conform 
care s-au întărit considerabil în această vară. Vor fi 2 deplasări dificile ţintarului stabilit miercuri, Dunărea va juca în primele două etape în 
dar pe care sper să le depăşim cu brio.  Şi noi suntem într-un amplu deplasare, adversarele sale fiind în ordine UTA Arad, echipă care s-a 
proces de reconstrucţie dar obiectivul nostru este clar şi sper să-l clasat la finele stagiunii trecute pe locul 13 şi Farul Constanţa, ocupanta 
atingem: promovarea! Vom aborda noul sezon cu încredere, vom locului 14 în sezonul trecut. Prima partidă pe teren propriu e 
munci pentru fiecare punct câştigat şi ne dorim cât mai multe victorii programată abia în etapa a 3-a (în jurul datei de 17 august), la Călăraşi 
care să ne plaseze, la final, pe un loc de promovare.” a declarat sosind Petrolul Ploieşti (locul 4 în sezonul trecut!), formaţie care şi-a 
Pîrvulescu care a mai adăugat că pentru Dunărea nu s-a încheiat anunţat deja intenţia de a se bate pentru promovare. 
campania de achiziţii. „Suntem atenţi la toate mutările care se fac la 

Preşedintele executiv, Eugen Pîrvulescu consideră că „tragerea” nivelul ligii a 2-a. Am adus o serie de jucători, cu precădere tineri, dar 
efectuată miercuri a fost una normală pentru echipa noastră, reiterând continuăm această campanie de achiziţii. Ca să ne atingem obiectivul 
faptul că obiectivul „galben – albaştrilor” este promovarea. „Am avem nevoie şi de experienţă sau maturitate.” a mai adăugat şeful 
urmărit cu mare interes tragerea la sorţi şi consider că este una bună Dunării.

Petrişor 
Toniţă a 
devenit 
portarul 
Dunării!

n Futsal

Ovidiu Aramă va îmbrăca tricoul 
Dunării în sezonul următor!

n Cupa României

Primele meciuri 
sunt programate 

pe 31 iulie

E. Pîrvulescu: Vor fi două deplasări dificile pe care sper să le depăşim cu brio!

n Liga a 2-a

UTA Arad, prima piatră de încercare 
pentru „galben - albaştri”!

UTA Arad vs. Dunărea Călăraşi

Vulturii Gălbinaşi va disputa primele jocuri din 
campionatul ligii a 4-a la Curcani. Conducerea 
nou – promovatei a menţionat sâmbătă la 
Adunarea Generală a AJF că echipa va reveni 
acasă în 2 luni, perioadă în care se vor efectua 
o serie de lucrări de modernizare la terenul din 
localitate.
Vulturii au un start infernal în noul sezon al 
campionatului judeţean. În prima etapă vor 
juca “acasă” cu Victoria Chirnogi iar în a 2-a se 
vor deplasa la Independenţa pentru duelul cu 
o fostă campioană, Venus. În runda a 3-a, 
Vulturii vor împărţi arena din Curca cu echipa 
locală, Viitorul.

Comitetul Executiv al AJF Prima etapă a Cupei României 
Călăraşi a stabilit programul – Faza judeţeană este 
competiţional pentru sezonul programată pe 27 iulie. 
2019 / 2020, aprobat sâmbătă Participă doar echipe din L5. 
de delegaţii echipelor prezenţi Etapa a 2-a la care vor 
la şedinţa Adunării Generale. participa şi echipe din L4 se va 
Astfel liga a 4-a se va pune în desfăşura pe 25 septembrie. 
mişcare din 3 august când sunt Şaisprezecimile de finală sunt 
programate jocurile primei programate pe 7 decembrie.
etape. Turul se va încheia pe 

În fine, pe 18 august se dă 23 noiembrie urmând ca pe 30 
strartul şi Campionatului de noiembrie să aibă loc şi 
Juniori U15, AJF stabilind ca 11 partidele din cadrul rundei 
august să fie ultima dată de inaugurale a returului.
înscriere a echipelor. Tot Campionatul ligii a 5-a care va 
atunci este şi termenul limită aduna la start 24 de echipe 
pentru formaţiile de copii U11 împărţite în două Serii va 
şi respectiv U13.debuta pe 1 septembrie.

n AJF Călăraşi

Dunărea Grădiştea - 
Venus Independenţa, 

derbyul rundei 
inaugurale!

n AJF Călăraşi

n Liga a 4-a

Vulturii Gălbinaşi va 
juca temporar la Curcani

Programul jocurilor din 
prima etapă a Cupei 

României - Faza judeţeană

Venus, învinsă în al doilea amical al 
verii. Vezi noutăţile pentru noul sezon!

Datele de desfăşurare ale competiţiilor 
programate în sezonul competiţional 2019 / 2020

n AJF Călăraşi

Trofee transmisibile pentru 
câştigătoarele competiţiilor interne

AJF Călăraşi caută 
sponsori pentru 

campionatele de juniori
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