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SPORT

Despre activitatea echipelor noastre de fotbal din “Promoție”...
l Etapa a XIII‐a: Mureșana Mân‐
druloc ‐ Voința Macea 6‐1 (2‐1)
Înainte de începutul partidei, preo‐
tul Flavius Ardelean, de la Parohia
Ortodoxă din Mândruloc, a făcut o
frumoasă slujbă la Baza Sportivă a
localităţii, sfinţind, cu această oca‐
zie, vestiarele echipei. La meci şi‐au
făcut apariţia primarul comunei
Vladimirescu, dl. Ioan Crişan şi
viceprimarul Mihai Mag, cei care
ne‐au încurajat la vestiar, înainte de
partidă.
Mureşana Mândruloc a intrat
foarte hotărâtă în teren, fiind moti‐
vată să câştige un meci vital pentru
a‐şi îndeplini obiectivul, acela de a
scăpa cât mai repede de ultimul loc,
ce atârnă greu pe umerii echipei!
Muntean (4 și 6) are două şuturi
anemice spre poartă, în debutul
meciului, urmat de Vesa (10), dar
acesta trage în portar din unghi.
Oaspeţii se anunţă periculoşi prin
Mihalache (16), care şutează violent,
puţin pe lângă stâlpul din dreapta
portarului. Muntean (19) este găsit
excelent de Ceh, pătrunde pe centru
şi marchează sec, pe lângă portar:
1‐0. Oaspeţii egalează prin Săcui
(26), după un contraatac rapid: 1‐1.
Acelaşi Muntean (31) obţine penalty
(şi eliminare pentru portarul ad‐
vers), tot el transformând lovitura
de pedeapsă: 2‐1. Şi când părea că
totul merge bine pentru noi, Vesa
(34 și 36) primeşte două “galbene” şi
este eliminat de pe teren.
La trei minute de la reluare,
Iovescu îl găseşte excelent pe
Muntean (49) pe stânga, iar acesta
reuşeşte “tripla”: 3‐1. Acelaşi Mun‐
tean (64) reuşeşte al patrulea gol al
său şi zarurile erau deja aruncate:
4‐1. Mureşana domină jocul tot mai
clar şi îşi mută liniile în jumătatea
adversă, oaspeţii privind neputin‐
cioşi avalanşa atacurilor gazdelor!
Rus (76) îl pune în cursă pe Mun‐
tean, acesta pătrunde pe partea
stângă şi îl învinge cu un şut sec pe
portarul advers: 5‐1. Noul intrat
Rusz (83), aflat la primul său joc în
tricoul Mureșanei, închide tabela,
după o pasă în adâncime primită de
la Calenici, şi scorul arăta, la final,
un incredibil 6‐1. Au jucat pentru
Mureșana: P. Vîrtaci ‐ Șerb, Popi (71,
L. Rus), Tobă, Muntean (81, Ca‐
lenici), Vesa, Ceh (62, Rusz), Iovescu

(54, Miron), Tr. Matei, Sîrb, Wener
(Lucian Rus).
l Etapa a XIII‐a: Victoria Nădlac
‐ CS Real Horia 5‐1 (2‐0) Deși au
dorit ca acest debut în sezonul de
primăvară să fie la înălțimea valorii
echipei, mai ales după transferurile
efectuate în iarnă, CS Real Horia a
trebuit să se recunoască învinsă în
meciul cu Victoria Nădlac, fostul
lider al Seriei A, dar care este lansat
puternic în lupta pentru promova‐
rea în “Onoare”.
Este drept că gazdele au jucat
mult mai bine decât ai noștri, dar
trebuie să recunosc că acestea au
avut de partea lor o brigadă de arbi‐
trii care a făcut tot posibilul ca să‐i
împiedice pe horieni să ajungă în
jumătatea gazdelor! Tușierii ridicau
fanionul atât de des, de parcă cre‐
deai că vroiau să vadă din ce parte
bate vântul, această manieră de arbi‐
traj provocând frustrare în echipa
antrenată de Marian Trif. Și de la
frustrare, a urmat nervozitatea, în
timp ce gazdele marcau gol după
gol, prin Lakatos (16), Gyebnar (37),
din nou Lakatos (62) și Nagy‐
Gyuris (80), care au dus scorul la 4‐
0, însă departe de realitatea de pe
teren. Intrat în locul lui Pășcălău,
Roberto Gazda (89) marchează pen‐
tru Horia (4‐1), dar imediat Simion
(90+2) reface diferența de patru
goluri: 5‐1. Au jucat pentru CS Real:
Niculușcă ‐ Mocan, Biro (46, Crișan),
Mureșan, Rașca (46, Franț), Goldiș,
V. Pele (74, Ștefănescu), Ciobanu,
Stochiță, Pășcălău (62, R. Gazda),
Cociuban (Răzvan Salanț).
l Etapa a XIV‐a: Gloria Neudorf
‐ Mureșana Mândruloc 4‐0 (1‐0) A
doua etapă a mini‐returului din
această primăvară a adus faţă în faţă
pe Gloria Neudorf şi Mureşana
Mândruloc, două formaţii cu foame
de puncte, dacă e să privim clasa‐
mentul. Partida a început bine pen‐
tru Mureşana, cu două ocazii impor‐
tante: Muntean (9) trage slab, urmat
de Brîncovan (16), când şutul acestu‐
ia a fost prea moale, pentru a pune
în pericol poarta oaspeţilor. Ceh (21)
are oportunitatea de a deschide
scorul, dar şutul acestuia, din lovi‐
tură liberă, este respins în extremis
de goal‐keeper‐ul advers. Două
minute mai târziu, Vârtaci (23) se
remarcă la lovitură liberă executată
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de gazde. Apoi Milincu (25) deschi‐
de scorul pentru gazde, acesta mar‐
când spectaculos cu capul, după un
corner: 1‐0. Muntean (35) are o nouă
şansă de gol, dar şutul său, din
unghi, ocoleşte de puţin vinclul din
stânga al porţii lui Mitran.
A doua parte începe sub aceleaşi
coordonate, însă fără mari ocazii de
poartă din partea combatantelor. În
min. 64 s‐a rupt acest echilibru:
după o ezitare în lanţ a apărării
noastre, a rezultat un penalty şi
eliminare pentru portarul nostru,
Paul Vîrtaci, la un contact cu un
adversar, lovitura de la 11 metri
fiind transformată de Hodan: 2‐0.
După aceea, în poartă va intra Sîrb.
După acest moment, gazdele pun
stăpânire pe joc şi până la sfârşit mai
marchează de încă două ori, prin
Olar (68) şi Pauleti (90), acesta din

urmă după un henţ evident, dar asta
are mai puţină importanţă: 4‐0. Au
jucat pentru Mureșana: P. Vîrtaci ‐
Șerb, Tobă, Muntean, Brîncovan (67,
M. Trif), Rusz, Ceh (74, Popi),
Wener, Iovescu, Tr. Matei, Sârb
(Lucian Rus).
l Etapa a XIV‐a: CS Real Horia ‐
Citizens of Arad 5‐1 (2‐1) Ca unul
care a fost prezent și la meciul din
tur (de pe stadionul Motorul din
Aradul‐Nou), jocul cu “cetățenii”
era considerat de maximă impor‐
tanță pentru CS Real Horia, mai
ales că în toamnă victoria arădenilor
(a fost 5‐3 pentru aceștia) fusese, de
fapt, voința arbitrului de centru
(Silviu Mocanu), care a “pus pe var”
mingea pentru gazde, exact atunci
când acestea erau dominate copios!
Și a venit meciul revanșei, duminică,
3 aprilie, când aproape 100 de per‐
soane s‐au strâns în jurul terenului
de joc de la Baza Sportivă din Horia,
pe o vreme excelentă!
Pe un gazon foarte bun, cele două
echipe au avut chef de fotbal, dar
debutul meciului a arătat că horienii
doreau mai întâi să‐și asigure cele
trei puncte ale victoriei, apoi să joace
la spectacol. Iar începutul a fost cum
nu se poate mai fain pentru aceștia,
Goldiș (1 și 6), marcând două goluri
care i‐a surprins pe “cetățeni”: 2‐0,
în mai puțin de zece minute de joc!
Era de așteptat ca replica oaspeților
să fie pe măsura experienței unora
dintre jucători și așa a și fost,
Grădinariu (căpitanul oaspeților)
împingându‐și coechipierii spre
poarta gazdelor, acolo unde
Mădălin Niculușcă (duminică a fost
în mare formă de joc!) a făcut adevă‐
rate minuni, scoțând vreo două
goluri ca și făcute! Abia spre final de

repriză, Luca (43) îl învinge pe por‐
tarul nostru, dar acesta primise
mingea într‐o poziție clară de ofsaid
(nesemnalizată de tușier!), Nicu‐
lușcă a încercat să‐i blocheze un‐
ghiul, dar experiența arădeanului a
făcut diferența: 2‐1.
La reluare, gazdele joacă ordonat
în apărare și “mușcă” des din fragi‐
la apărare a oaspeților. Cel mai spec‐
taculos gol se marchează tot în poar‐
ta “cetățenilor”, fiind, de fapt, un
autogol de antologie, când Barbură
(52) a trimis cu capul spre propriul
portar, dar acesta, ieșit mult din
poartă, cu toate eforturile nu a mai
putut face nimic pentru a împiedica
mingea să intre în plasă: 3‐1.
Horienii simt că acum este momen‐
tul, iar după patru minute, Rașca
(56) încheie cu gol o frumoasă acți‐
une colectivă de atac, începută de la
centrul terenului: 4‐1!
Oaspeții nu depun armele, iar în
decurs de trei minute portarul
Niculușcă se remarcă prin inter‐
venții spectaculoase la loviturile de
cap ale lui Dumitru (57) și Haș (58).
Pe contraatac, însă, horienii reușesc
să înscrie, prin noul intrat Tomodan
(60), care stabilește scorul final: 5‐1.
Din acest moment, pe teren se mai
află doar o singură echipă, CS Real
Horia, care pune stăpânire pe joc și
face spectacol; și chiar dacă nu se
mai marchează până la final, acțiu‐
nile la cele două porți vor face deli‐
ciul celor prezenți la meci. Au jucat
pentru CS Real: Niculușcă ‐ Mocan
(69, Biro), Mureșan, Rașca (66,
Franț), Goldiș (55, Tomodan), V.
Pele, Ciobanu, Cociuban, Crișan,
Ștefănescu (46, Pășcălău), Negru
(Claudiu Iacob).
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