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Despre activitatea echipelor noastre de fotbal, în competițiile județene
l Liga 4 - 4 octombrie (ora 15:00): Gloria
L.T. Cermei - CS Glogovăț 2013 3-2 (1-0)
Încercând să scape de coșmarul debutului de
sezon, echipa antrenată de Călin Dehelean s-a
deplasat pe terenul echipei care secondează liderul.
Și cum nici un meci nu semănă cu altul, iar de la o
etapă la alta pot apărea surprize de tot felul, meciul
de la Cermei a arătat că “outsiderul” poate pune
probleme serioase, atunci când ajunge cu “cuțitul la
os”. După o perioadă de tatonare, punctată de câteva ocazii la ambele porți, gazdele deschid scorul
prin Bulza (33), rezultat cu care se termină prima
parte a meciului: 1-0. La reluare, Purece (63) face
2-0 pentru Cermei, pentru ca după cinci minute, B.
Rusz (68), intrat pe teren în minutul 54, să reducă
din scor, marcând pentru echipa noastră: 2-1. Cu
șase minute înainte de final, se petrece faza care
avea să influențeze decisiv rezultatul final. La un
atac al echipei gazdă, tușiera Sorina Betea lasă
steagul jos, deși atacantul de la Cermei se afla în
poziție de ofsaid, centralul Ionuț Nicoraș dă credit
asistentei (deși putea să nu o facă, mai ales că poziția atacantului era fără echivoc!), iar Purece (84)
face “dubla”, marcând golul desprinderii vice-liderului: 3-1. Pe final de meci, când mai erau câteva
secunde de joc, B. Rusz (90) realizează și el
“dubla”, marcând pentru ai noștri, dar era prea târziu pentru a obține punctul propus: 3-2. Au jucat
pentru Glogovăț: Ciornei - Gherman, Tanasă, Rotar,
Stavilă (73 Ivănescu) - P. Vârtaci, Hrizea, Coșa, Ruja
(69 Magdi) - Al. Arhilie (54 B. Rusz), E. Vîrtaci (54
Bobeiciuc). (Claudiu Iacob)
l Liga 4 - 10 octombrie (15:00): CS
Glogovăț 2013 - Șoimii Șimand 6-1 (3-0) Al
doilea duel cu o nou-promovară, și tot pe teren propriu (după acel 1-1 cu Victoria Felnac, din etapa a
III-a), a constituit, pentru echipa antrenată de Călin
Dehelean, un adevărat “examen de maturitate”,
deoarece oricare alt rezultat în afară de victorie, ar
fi dus echipa la un “minus” și mai îngrijorător în
“Clasamentul Adevărului”. Și după cum a început
jocul, cu trei ocazii clare de gol pentru oaspeți, în
primele nouă minute de joc (!), chiar m-am gândit
că tare ghinioniști suntem în acest început de campionat! Însă, treptat, jocul se echilibrează, iar băieții
noștri încep să pună stăpânire pe joc, să iasă mai
curajos la atac (doar jucau pe teren propriu, ce
naiba!), astfel că și ocaziile încep să apară la poarta lui Vaida. Iar cu ocaziile apar și golurile, primul
care se înscrie pe lista marcatorilor fiind Ruja (21):
1-0. Eliberați de povara marcării golului, ai noștri
joacă mult mai bine, iar Neag (39) se înscrie și el
pe listă, marcând al doilea gol: 2-0. Oaspeții
încearcă să replice, dar nu mai pot trece de centrul
terenului, jocul mutându-se tot mai mult în jumătatea celor din Șimand. Spre final de repriză, același
Neag insistă foarte bine la o minge, pornește în
trombă pe stânga, trimite o centrare la care intervine Dema (45), iar acesta schimbă direcția mingii,
marcând un autogol de kinogramă, care-l face mat
pe colegul său din poartă: 3-0! La reluare, având
avantajul de trei goluri cu care puteau respira în
voie, băieții lui Dehelean nu caută să “conserve”
rezultatul, dimpotrivă continuă atacurile la poarta
lui Vaida. Iar la o astfel de acțiune ofensivă “ca de
manual”, Ardelean îl deschide pe stânga pe Ruja,

acesta schimbă jocul, trimițând pe
dreapta, lui Arhilie, iar acesta îi dă o
pasă scurtă lui Edy Vîrtaci (53), care
trimite în plasă de la marginea careului:
4-0. Soarta celor trei puncte pare, deja,
pecetluită, mai ales că și Gherman (71)
are ideea genială de a pătrunde, nestingherit, spre poarta oaspeților, după care
trimite, plasat, din afara careului: 5-0.
Oaspeții au o replică după șase minute,
prin Mărcuș (71), care profită de o
eroare în lanț în apărarea echipei noastre: 5-1. Intrat în locul lui Arhilie,
Mărculescu (90) avea să stabilească
rezultatul final: 6-1, pentru un succes
necesar ca aerul pentru echipa din
Vladimirescu! Așadar, după jocul bun,
dătător de speranțe, din etapa trecută,
de la Cermei (dar pierdut pe o greșeală
mare de arbitraj), echipa antrenată de
Călin Dehelean s-a eliberat, în sfârșit, de
debutul nefast, reușind un joc perfect, în
fața unei echipe care a dat o replică
curajoasă doar în prima jumătate de oră a primei
reprize. Au jucat pentru Glogovăț: Ciornei Gherman (79 Martocean), Tanasă, Stavilă, Ruja (75
Bobeiciuc) - Hrizea, Neag, Arhilie (67 Mărculescu),
Coșa - Ardelean (59 B. Rusz), E. Vîrtaci. (Claudiu
Iacob)
*****
l Liga 6 - 27 septembrie (17:00): CS Real
Horia - Victoria Nădlac 1-3 (1-1) Al doilea meci
consecutiv pe teren propriu a horienilor, deși în fața
unui adversar net valoros (care este și liderul la zi a
Seriei A), s-a dovedit a fi mai dificil pentru echipa
antrenată de Marian Trif, deși Zsigmond (6) avea
să deschodă repede scorul: 1-0. După gol, meciul
se echilibrează, iar când toată lumea aștepta pauza,
cu avantaj de partea gazdelor, Nagy-Gyuris (45)
prinde un șut bun și egalează: 1-1. La reluare,
Bozian (50) duce oaspeții în avantaj, pe fondul
unei greșeli colective în apărare: 1-2. Gluma avea
să se îngroașe, când Popp (67) avea să marcheze
al treilea gol al liderului Seriei A: 1-3. Din acest
moment, și cu un om în minus, după eliminarea lui
Valentin Pele, echipa antrenată de Marian Trif a pornit în goana după gol, pentru a repara situația de pe
teren, dar în ciuda unor ocazii mari de partea horienilor, scorul avea să rămână cel stabilit în minutul
67, o înfrângere grea pentru Horia, care a plătit
scump pentru greșelile din apărare și pentru neatenția la finalizare. Au jucat pentru Horia: Salanț Mocan, Biro (78 M. Trif), Mureșan (90 Pătrașcu),
Sima - V. Pele, Zsigmond, Negru - Ciobanu (74
Franț), Stochiță (62 Gazda), Tomodan. (Claudiu
Iacob)
l Liga 6 - 27 septembrie (17:00): Voința
Macea - Mureșana Mândruloc 3-4 (2-4) Startul
partidei nu este favorabil echipei noastre, Săcui (5)
profită de o neconcordanţă în apărarea noastră şi
marcheză cu un şut lângă bară din dreapta portarului: 1-0. Mureşana reacţionează rapid şi după doar
cinci minute, Tătaru (10) înscrie primul gol în tricoul “albaştrilor”, după un şut viclean de la 18 m:
1-1. Imediat după gol (12), Iovescu îl găseşte
excelent pe Ceh în careu, acesta şutează fără spe-

ranţe pentru portarul Buzgău: 1-2. Peste alte șase
minute, Tătaru (18) marchează din nou: 1-3.
Gazdele echilibrează jocul și reușesc să marcheze
prin același Săcui (28), care transformă impecabil
o lovitură liberă din afara careului: 2-3. Cu puţine
secunde înainte de fluierul de final al primei reprize,
Tătaru (44) ia o acţiune pe cont propriu, la capătul căreia avea să marcheze cel de-al treilea gol personal şi al patrulea al echipei: 2-4. La zece minute
de la reluare, Fl. Buzgău (55) reduce din diferenţă
şi moralul revine în rândurile formaţiei gazde: 3-4.
Şi ca totul să se complice pentru Mureşana, la trei
minute de la primirea golului, Rujescu este eliminat
pentru proteste la adresa centralului, iar greul abia
acuma avea să înceapă. Mureşana se pune pe două
linii şi joacă până la final “la distrugere”, neglijând
aproape complet atacul. Pe final de meci, când gazdele au căzut fizic, la una dintre puţinele acţiuni de
poartă ale noastre, Sfîrlogea este oprit neregulamentar de portarul gazdelor, însă arbitrul lasă jocul
să continue; era minutul 83. Au jucat pentru
Mureșana: Codorean - Sîrb, M. Trif (46 D. Covaci),
Popi, Pășcălău - Ceh (57 Sfîrlogea), Rujescu, Tătaru
- Bărsăuan (77 Schipfer), Iovescu (65 L. Rus),
Matei. (Lucian Rus)
l Liga 6 - 4 octombrie (11:00): Citizens of
Arad - CS Real Horia 5-3 (3-1) Ce mult a lipsit
Valentin Pele, coordonatorul echipei, cel care avea
responsabilitatea de a trimite mingi utile celor din
atac, mai ales că, pe final de meci, inițiativa a
aparținut mai mult echipei antrenate de Marian Trif!
La fel de adevărat este că și horienii au fost tare
naivi în debutul meciului, când au comis greșeli elementare în apărare, primind două goluri în plină
dominare. Mai întâi, Todea (18) trimite un șut de la
distanță, mingea cade în fața lui Salanț și intră în
poartă: 1-0. Peste doar un minut, la un alt atac al
gazdelor, același Todea (19) șutează puternic de la
peste 25 de metri, Salanț este mascat de jucătorii
din fața sa și se trezește cu mingea în plasă: 2-0.
În minutul 25 se produce primul moment psihologic
al meciului: Stochiță este lansat perpendicular spre
poarta lui Huțan, dar Giurgiu îl faultează la 25 de
metri de poartă, în situația de ultim apărător. Arbitrul Silviu Mocanu îi arată jucătorului gazdă direct cartonașul roșu!
Încurajați de faptul că “se poate”, horienii atacă neîncetat, iar Mocan (39)
reduce din diferență, marcând un gol
frumos: 2-1. Meciul se apropie de
pauză, dar în ultimul minut de joc, la un
atac al gazdelor, Zsigmond pune o mână
pe Todea, aceasta cade ca secerat în
careu, iar arbitrul Mocanu arată “punctul
cu var”! Era al doilea moment psihologic
al meciului... Stupoare în tabăra horienilor, cărora nu le venea să creadă că s-a
putut da 11 metri la o asemenea fază!
Dar decizia arbitrului rămâne, iar L.
Bogdan (45) transformă penalty-ul: 31. La reluare, se joacă pe contre, “care
pe care”, gazdele fiind cele care
marchează (51), prin D. Herțeg: 4-1.
Însă pe fondul scăderii forței fizice a

majorității jucătorilor de la Citizens, horienii construiesc atac după atac, iar la o astfel de fază,
Pătrașcu (60) marchează, după ce a trebuit ca
mingea să fie șutată de trei ori spre buturile lui
Huțanu, pentru ca, în cele din urmă, să intre în
poartă: 4-2! Cu 15 minute înainte de final, Zsigmond (75) prinde un șut de senzație în interiorul
careului, din unghi, care-l ridiculizează pe Huțan: 43. Oaspeții aleargă după egalare cu toate liniile,
fără să mai pună accentul pe apărare, iar pe final de
meci, Todea (85) găsește o breșă în defensiva oaspeților și realizează “tripla”, cu un șut puternic din
careu, pe sub Niculușcă: 5-3 și visul frumos al
horienilor de a pleca cu un punct s-a spulberat! Au
jucat pentru Horia: Salanț (57 Niculușcă) - Mocan,
Biro (84 Franț), Mureșan, Sima - Negru, Ciobanu
(85 M. Trif), Crișan (61 Pătrașcu) - Zsigmond,
Tomodan, Stochiță. (Claudiu Iacob)
l Liga 6 - 4 octombrie (15:00): Mureșana
Mândruloc - Gloria Neudorf 4-5 (4-3). Cum
poți pierde un meci pe care l-ai controlat aproape în
totalitate? Studiu de caz, cu subiectul “Mureșana
Mândruloc”! Partida debutează excelent pentru Mureşana, când tânărul Iovescu (1) reuşește deschiderea scorului, cu un şut din careu, lateral stânga: 1-0. Hodan (7) reuşeşte un euro-gol (voleu la
vinclu, de la 17 metri!) şi egalează: 1-1. Pe fondul
unei neașteptate și de neînțeles stări de letargie din
partea jucătorilor noştri, oaspeţii profită din plin şi
marchează, din nou, prin Pauleti (18): 1-2. Tot
oaspeții aveau să-și mărească avansul printr-un
penalty (corect acordat!), transformat de același
Hodan (23): 1-3. Gazdele nu cedează, își revin din
șoc, iar Popi centează perfect pentru Ceh (31), atacantul Mureşanei marcând din mijlocul careului:
2-3. Tot Popi (38) aduce egalarea, după o fază în
care mingea a circulat prin careul oaspeților ca la
biliard: 3-3. Mureșana primește și ea un penalty, la
un fault clar asupra lui Iovescu, iar golgeterul echipei noastre, Tătar (44), reuşeşte să transforme:
4-3, scorul pauzei. La reluare, oaspeţii nu se împacă cu rezultatul de pe tabelă şi Matei devine erou
după ce respinge două şuturi din apropierea porţii
lui Codorean, în minutul 48. În minutul 53, D.
Covaci faultează în calitate de ultim apărător (dar și
de veritabil... rugbyst, reușind un excelent placaj!)
şi se alege direct cu cartonaşul roşu, iar Mureșana
avea să joace, mai departe, cu un om în minus pe
teren! Oaspeții beneficiază de al doilea penalty, de
data asta prea ușor acordat, în urma unei faze în
care Vancea s-a “înșurubat” pe lângă piciorul lui L.
Rus, câzând artistic în careu, iar Hodan (82) face
“tripla”: 4-4. Cu totul neașteptat, Mureșana cedează, în mod inexplicabil, tot mai mult inițiativa
echipei oaspete, în loc să caute obținerea victoriei,
iar cei de la Neudorf simt că se poate mai mult
decât egalul şi dau lovitura de graţie cu un minut
înainte de final, prin Pauleti (89), care face
“dubla”, punând piatra pe mormântul Mureşanei,
într-un meci în care nu aveam altă alternativă decât
victoria: 4-5. Au jucat pentru Mureșana: Codorean
- Sîrb, Pășcălău, D. Covaci, Matei - Ceh (46
Pușcașu), Vesa, Tătaru, Popi (46 L. Rus) - Iovescu
(58 M. Trif), Bărsăuan. (Lucian Rus)
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