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În cantonamentul de la Moneasa al echipei
de fotbal CS Glogovăț 2013

Antrenorul principal,
Călin Dehelean, a pus
la lucru noile achiziții
Se dorește ca sezonul de primăvară să
fie mult mai bun decât cel din toamnă

Jucătorii echipei CS GLOGOVĂȚ 2013, de la care se așteaptă un sezon de primăvară cu multe victorii, în poza de grup din fața Hotelului
Parc din Stațiunea Moneasa, împreună cu antrenorii Călin Dehelean și Cristian Man, Mihai Mag (viceprimarul comunei Vladimirescu), Cristian
Dohangie (contabilul-șef al Primăriei Vladimirescu) Ovidiu Tanasă (președintele clubului) și Gheorghe Ursuț (șoferul Primăriei)
În ziua de joi, 18 februarie
2016, am pornit în călătoria spre
Stațiunea Moneasa, unde era cantonamentul echipei de fotbal CS
GLOGOVĂȚ 2013, împreună cu
Mihai Mag (viceprimarul comunei) și Cristian Dohangie
(contabilul-șef de la Primăria
Vladimirescu).
Cum vremea se arăta din ce în
ce mai mohorâtă cu fiecare kilometru pe care îl parcurgeam pe
drumul către cunoscuta stațiune
turistică de la poala Munților Codru
Moma, eram ferm convins că nu
voi avea ocazia să-i văd pe fotbaliști la lucru, în meciul-școală pe
care antrenorul principal Călin

Dehelean, împreună cu secundul Cristian Man, îl programaseră, pentru a vedea potențialul de
joc al celor nou-sosiți la echipă.
Din fericire, însă, în ciuda unui
vânt pătrunzător, care a bătut pe
toată durata meciului-școală de la
Baza Sportivă din localitatea
Dezna (mulțumim celor din conducerea clubului, pentru amabilitatea
cu care au pus la dispoziție acest
teren!), am avut ocazia să fac
fotografii de la acest meci și să-i
văd la lucru pe fotbaliștii din
Vladimirescu.
La sosirea la Hotelul Parc am
stat în barul stabilimentului, la un
pahar de vorbă cu conducerea

Fotbal la orice vârstă! Schimb de pase între Gheorghe
Ursuț și Cristian Dohangie, pe terenul Bazei Sportive din
localitatea Dezna.

Dispută aprigă pentru minge, în timpul
jocului-școală de la Dezna
tehnică a echipei și cu Ovidiu
Tanasă (președintele clubului)
despre starea de spirit a echipei și
despre nivelul atins de jucători în
zilele petrecute la Moneasa.
Despre noile achiziții și despre
cum pregătește echipa CS
Glogovăț 2013 sezonul de primăvară voi discuta cu antrenorul
Călin Dehelean între-un interviu pe
care îl vom publica în numărul
următor al ziarului, mai ales că așa cum se aude - Asociația Județeană de Fotbal Arad, la insistențele cluburilor din Liga a IV-a
are intenția să decidă amânarea
cu o săptămână a startului sezonului de primăvară, din cauza terenurilor puternic afectate de ploile
care au căzut în aceste zile în
întreg județul. Amânarea va pica
destul de bine echipei noastre,
pentru că va crește perioada de

acomodare cu echipa
a noilor-veniți, iar în
ceea ce privește
suprafața de joc de la
Baza Sportivă din Vladimirescu, aceasta va
avea timp să se usuce
până la meciul din 19
martie, când CS
Glogovăț 2013 va
juca (pe teren propriu)
cu
Crișul
Chișineu-Criș.
Așadar, cum se
spune că “o fotografie face cât 1.000 de
cuvinte”, vă las să vă
delectați cu instantaneele luate cu ocazia
vizitei în cantonamentul echipei CS
Glogovăț 2013.
CLAUDIU IACOB

Portarii Paul Vîrtaci (în stânga) și
Bogdan Iacob ne asigură că totul este
în regulă și promit că în retur vor
fereca poarta echipei din Vladimirescu
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