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Despre activitatea echipei de lupte greco‐romane CS Glogovăț 2010

GATA, EMOȚIILE
AU LUAT SFÂRȘIT!

Performanță remarcabilă realizată
la Campionatul Național de Cadeți

Fotbaliștii de la CS Glogovăț 2013 și‐au
asigurat, pentru încă un an, prezența
în eșalonul de elită a fotbalului județean
l Etapa a XXIV‐a: CS Glogovăț 2013 ‐ Aqua‐Vest Șofronea 5‐0 (3‐
0). Nici nu putea fi un alt deznodământ, în meciul cu “lanterna roșie”,
care venea după un 0‐9 încasat acasă, cu liderul din Cermei! Negrea
(3) deschide repede scorul, anunțând, parcă, adevărata canonadă la
poarta nefericitului Șubaș (care va fi înlocuit, la pauză, de Barabaș): 1‐
0. Gazdele păstrează același ritm alert și Ardelean (15) își trece și el
numele pe lista marcatorilor: 2‐0. Reintrat în echipă după etapa de
suspendare, Cornea (32) își face datoria și ridică scorul la un sec 3‐0.
La pauză, antrenorii Călin Dhelean și Cristian Man fac câteva înlo‐
cuiri inspirate, care vor da roade în a doua parte a jocului. Mai întâi,
intrat în locul lui Mărculescu, Cotoc (48) marchează pentru un 4‐0
mai mult decât liniștitor, apoi, pe final de meci, Zsigmond (88), care
l‐a înlocuit pe Coșa, stabilește scorul final: 5‐0. A fost victoria care a
făcut ca, matematic (și datorită celorlalte rezultate ale etapei), echipa
din Vladimirescu să fie salvată de la retrogradare, cu două etape
înainte de final! Au jucat pentru Glogovăț: B. Iacob ‐ Gherman (46,
Belc), Bobeiciuc, Stavilă, L. Avram, Coșa (60, Zsigmond), Cornea,
Ardelean, Mărculescu (46, Cotoc), Kocsis, Negrea (60, Junc).
l Etapa a XXV‐a: Unirea Sântana ‐ CS Glogovăț 2013 4‐1 (3‐0). Mai
mult cu gândul la vacanță și la faptul că au scăpat de emoțiile retro‐
gradării, elevii antrenorilor Călin Dehelean și Cristian Man s‐au
prezentat la Sântana cu dorința de a nu primi prea multe goluri, știut
fiind că gazdele erau în luptă directă pentru ocuparea primului loc în
“elită” cu Cermei. Și cum cei din Sântana îl au pe Capătă, cel mai pro‐
lific jucător din județ, acesta și‐a făcut datoria, marcând deja obișnui‐
ta sa “triplă” (3, 35 și 44), care a făcut ca la pauză scorul să fie 3‐0. La
reluare, fotbaliștii din Vladimirescu ies mai curajos la atac, știind că
nu mai au nimic de pierdut și că este mai bine să pună ei presiune pe
gazde, decât să le ofere acestora ocazia să vină peste ei ca un tăvălug.
Și Cristi Negrea (84) va reuși să reducă din scor, însă pentru numai
două minute, deoarece Stanciu (86) avea să restabilească diferența de
trei goluri în favoarea Unirii: 4‐1. Au jucat pentru Glogovăț: Ciornei ‐
L. Avram, Cornea (83, Magdi), Tanasă, Gherman (46, Bobeiciuc), Ruja,
Ardelean, Kocsis, Coșa, Negrea, Cotoc (65, Mărculescu).
Atenție! Ultimul meci din actuala ediție de campionat, CS
Glogovăț 2013 îl va juca, pe teren propriu, cu Frontiera Curtici, în
devans, marți, 24 mai 2016 (de la ora 18:00), deoarece la Baza
Sportivă vor începe, de miercuri, lucrările de amenajare pentru Zilele
Comunei Vladimirescu.
C. IACOB

SEBASTIAN ROZSA, împreună
cu antrenorul LAZĂR CIUNTA,
la puțin timp după festivitatea
de premiere de la Suceava

Începem cu... sfârșitul! Adică cu cea mai
nouă performanță obținută, recent, de clubul
de lupte greco‐romane CS GLOGOVĂȚ
2010, prin sportivul SEBASTIAN ROZSA,
care s‐a clasat pe locul al III‐lea (primind
medalia de bronz), la Finala Campionatului
Național de Cadeți pentru Cluburile Șco‐
lare, organizată la Suceava, în perioada 14‐
15 mai 2016. Succesul sportivului nostru este
cu atât mai remarcabil, dacă ținem cont că
cei doi finaliști de la categoria 69 de kilogra‐
me (la care a concurat Sebastian), sunt, la ora
actuală, și cei mai buni luptători cadeți din
România (făcând parte din lotul național),
luptătorul de la CS Glogovăț 2010 fiind și
mai tânăr cu un an decât aceștia!
Acest succes este încununarea unei activi‐
tăți desfășurate de club în perioada martie‐
mai 2016 (după cantonamentul montan de la
Moneasa și participarea la concursul de la
Bușteni, despre care v‐am relatat în ziarul
local), care a cunoscut o importantă activi‐
tate prin participarea la următoarele concur‐
suri:
l la Brașov ‐ “Memorialul Gheorghe
Voicu” ‐ sâmbătă, 27 februarie 2016, clubul
din Vladimirescu participând cu trei
sportivi: Sebastian Rozsa (locul I),
Alexandru Julean (locul I) și Flavius Popa
(locul II);
l la Lugoj ‐ “Cupa Banatului” ‐ sâmbătă,

Cei 13 luptători de la CS GLOGOVĂȚ 2010 (în fotografie împreună cu antrenorul
LAZĂR CIUNTA) au obținut medalii la “Cupa Banatului” de la Lugoj

7 mai 2016, participându‐se cu un lot format
din 13 sportivi, care au obținut tot atâtea
medalii, după cum urmează: Lucian Costea
(locul III), Robert Cîmpeanu (locul III),
Sebastian Timăț (locul III), Cristian Trif
(locul III), Adrian Pui (locul III), Armand
Avram (locul III), Alexandru Pui (locul III),
Sebastian Dumele (locul III), Adam Miklos
(locul II), Denis Antonie (locul II),
Alexandru Năstase (locul I), Robert Merge
(locul I) și Lucian Bucșă (locul I).
Intercalate între aceste competiții, luptă‐
torii din Vladimirescu au mai fost prezenți la
Campionatul Național de Juniori, de la Tg.
Mureș, prin Flavius Popa (care s‐a clasat pe
locul V), precum și la diverse turnee de pre‐
gătire și calificare.
După acest ultim succes, obținut la
Suceava, antrenorul Lazăr Ciunta s‐a
declarat mulțumit de pregătirea și de
disponibilitatea la efort a sportivilor,
urmând ca la antrenamentele de la Sala de
Lupte de la Școala Gimnazială Vladimirescu
să se lucreze mai mult la tehnică.
În acest moment, la club sunt 15 copii
începători, cu care la toamnă se va intra în

circuitul concursurilor oficiale, dintre aceștia
opt fiind, deja, sportivi legitimați, cu acte în
regulă.
l La sfârșitul săptămânii trecute, sâmbă‐
tă, 21 mai 2016, trei sportivi urmau să par‐
ticipe în localitatea Zrenjanin (Serbia), la un
puternic Concurs Internațional pentru Copii.
Amănunte despre rezultatele de la această
competiție vi le vom oferi în numărul urmă‐
tor al ziarului.
l O competiție, apropiată calendaristic,
va fi organizată în perioada 10‐12 iunie 2016,
la Satu‐Mare, Campionatul Național de
Cadeți, unde clubul va fi reprezentat de
Sebastian Rozsa (acesta trecând de califi‐
cări), sportiv de la care se așteaptă obținerea
unei medalii, mai ales după excelenta perfor‐
manță realizată de Finalele de la Suceava.
l O altă competiție (de data aceasta cu
caracter internațional) urmează să aibă loc în
perioada 17‐18 iunie 2016, la Timișoara,
unde este organizat un Concurs
Internațional pentru Copii, la care se
dorește participarea cu întregul lot de la club
(sportivi născuți în anii 2001‐2007).
CLAUDIU IACOB

În “Promoție”, deși campionatul s‐a terminat, meciurile... continuă!
l Etapa a XVIII‐a (ultima a ediției): Victoria Nădlac ‐ Mureșana
Mândruloc 4‐1 (2‐0). În debutul partidei s‐a ţinut un moment de
reculegere în memoria fotbalistului dinamovist Patrick Ekeng
(decedat pe teren cu o seară înainte, în timpul jocului Dinamo –
Viitorul 3‐3). Gazdele încep tare jocul, arătându‐și intențiile ofen‐
sive, şi după câteva secunde de la primul fluier al arbitrului, P.
Vîrtaci are o primă intervenţie la un şut al gazdelor. Gazdele mai
au o bară, iar după doar un minut tabela se schimbă pentru prima
data, Puie (8) are un şut de la 17 metri, poziţie centrală, şi se face
1‐0. Șansa egalării o are Ceh (27), dar mingea trimisă din lovitură
liberă, de la 17 metri, lateral stânga, loveşte bara transversală.
Gazdele profită de o nesincronizare în centrul apărării noastre şi
înscriu golul de 2‐0 prin Bozian (31), scor cu care se termina prima
parte a meciului. Tot gazdele ies mai hotărâte de la vestiar şi au o
primă ocazie la două minute de la reluarea jocului, când şutul lui
Gyebnar este respins Vîrtaci. Muntean (62), golgeterul formaţiei
noastre, şutează în bară (a doua a echipei noastre în acest meci!),
după care gazdele aveau să‐și mărească avantajul, prin Sinkovicz
(66), care marchează direct din corner: 3‐0! Formaţia noastră va
înscrie prin Miron (78), cu un lob de la marginea careului: 3‐1,
fiind prima reușită a acestuia în acest sezon, dar diferența de trei
goluri în favoarea gazdelor va fi refăcută rapid, prin golul marcat
de Lasc (80), cel care va stabili rezultatul final: 4‐1. Au jucat pentru
Mureșana: P. Vîrtaci ‐ Wener (87, D. Covaci), Șerb, Tobă, Muntean,
Vesa, Ceh, Miron, Iovescu (64, L. Rus), Tr. Matei, Sîrb.
LUCIAN RUS
l Etapa a XVIII‐a: CS Real Horia ‐ Gloria Neudorf 3‐2 (3‐1).
Dornici să se reabiliteze în fața suporterilor, după înfrângerea din
derby‐ul local de la Mândruloc, cu o etapă înainte, jucătorii antre‐
nați de Marian Trif au debutat furtunos în acest ultim meci din
ediția 2015/2016, în fața unei echipe extrem de năbădăioase, care i‐

a pus probleme serioase și în meciul tur (încheiat la egalitate, 1‐1).
Stochiță, după jocul șters de la Mândruloc, a reintrat în stilul său
de joc, marcând de două ori (11 și 18), liniștind apele cu privire la
direcția pe care o vor lua cele trei puncte puse în joc: 2‐0. Apoi, iese
la rampă și Biro (27), care marchează pentru un sec 3‐0. Oaspeții
replică prin golul lui Pauleti (36), care face 3‐1, după care urmează
pauza liniștitoare pentru gazde. Imediat după reluare, în mod sur‐
prinzător, oaspeții vor puncta prin același Pauleti (49), care duce
scorul la 3‐2 pentru Horia. Urmează o repriză jucată pe contre, cu
atacuri la ambele porți, horienii din dorința de a a‐și mări avanta‐
jul, în vreme ce oaspeții doreau să dea lovitura de grație, egalând
situația din acel moment. În cele din urmă, meciul se va încheia cu
victoria meritată a echipei CS Real Horia, care termină sezonul
regular pe locul 7, cu 20 de puncte (golaveraj 45‐62). Au jucat pen‐
tru Horia: Niculușcă ‐ Mocan, Ciobanu (77, Cotuna), Ștefănescu,
Negru, Goldiș, Rașca, V. Pele, Stochiță, Franț (63, Sima), Biro.
RĂZVAN SALANȚ
A.J.F. ARAD CONTINUĂ SĂ NE SURPRINDĂ!
Încă înainte de debutul ediției 2015/2016 în Campionatului
Județean “Promoție” s‐a anunțat că la finalul celor 18 etape, echi‐
pele clasate pe locurile 1‐4 din cele două serii vor participa la un
turneu play‐off, pentru stabilirea celor două promovate din fieca‐
re serie, care vor evolua în ediția 2016/2017 în “Onoare”. Numai că
la finalul celor 18 etape, cei din conducerea AJF Arad, probabil din
prea multă grijă pentru practicarea mișcării fizice a fotbaliștilor
din acest eșalon a “scornit” ceva ce nu poate fi calificat decât tâm‐
penie: echipele de pe locurile 5‐10 din cele două serii, în loc să fie
lăsate să‐și revină după încheierea actualei ediții de campionat,
sunt puse la treabă, fiind obligate să joace o competiție “pentru
clasament”! Ideea, la prima vedere, nu era rea, dacă se dorea să se
aducă o reparație la faptul că AJF nu a respectat ROAF‐ul (care

spune că unei echipe trebuie să i se asigure un număr mimin de 22
de meciuri pe ediție), numai că punerea în aplicare este complet
aiurea!
Modul în care a fost gândită desfășurarea acestui “apendice” a
ediției 2015/2016 sfidează bunul‐simț: se va porni de la zero (zero
goluri și zero puncte), în loc să se pornească cu bagajul de puncte
obținut în sezonul regular sau (măcar) cu punctele obținute de fie‐
care echipă cu partenerele de joc din turneul din care face parte!
Pornindu‐se de la zero, AJF Arad nu face altceva decât să șteargă
cu buretele eforturile făcute de fiecare echipă în parte, mai ales (și
în special!) în cazul formațiilor care luptă pentru accederea în
“Onoare”! Ce va ieși din această “scornire” vom vedea la jumă‐
tatea lui iunie, când sunt programate ultimele etape.
Echipele noastre, CS REAL HORIA (care joacă în grupa 5‐7, ală‐
turi de Gloria Lunca‐Teuz Cermei II și Citizens of Arad) și CS
MUREȘANA MÂNDRULOC (care joacă în grupa 8‐10, alături de
Voința Macea și Gloria Neudorf), au obținut rezultate diametral
opuse în prima etapă a acestei competiții, după cum urmează:
l Gloria L.T. Cermei II ‐ CS Real Horia 4‐1 (0‐0), prin golurile
marcate de Sandu (57), Sânt (73 și 89) și Bătrân (90+2), respectiv
Rașca (78); au jucat pentru Horia: Niculușcă ‐ Ciobanu, Ștefănescu,
Goldiș, Rașca, V. Pele, Stochiță, Franț (84, Pătrașcu), Biro, Mureșan,
Pășcălău (60, Cotuna). Următorul meci, horienii îl vor juca duminică,
29 mai (de la ora 18), pe teren propriu, cu Citizens.
l Voința Macea ‐ Mureșana Mândruloc 1‐3 (0‐1), prin golurile
marcate de Mihalache (88), respectiv Tobă (20) și Miron (59 și 75);
au jucat pentru Mureșana: Wener ‐ Șerb, T. Matei, Muntean, Vesa,
Miron, Tobă, Popi, Iovescu, L. Rus, Sîrb. Următorul joc al mândrulo‐
canilor se va juca duminică, 29 mai (de la ora 18), pe teren propriu, cu
Neudorf, după cum se vede la concurență cu jocul de la Horia!
CLAUDIU IACOB
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