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«Având o mentalitate profesionistă, tinerii fotbaliști
pot duce mai departe renumele echipei din Horia»

Programul meciurilor din
Grupa E a preliminariilor
Campionatului Mondial Rusia 2018

Interviu cu Răzvan Salanț, președintele echipei C.S. Real Horia

4.9.2016: Danemarca - Armenia,
Kazahstan - Polonia (ora 19:00), România - Muntenegru (21:45).
8.10.2016: Armenia - România,
Muntenegru - Kazahstan (19:00), Polonia
- Danemarca (21:45).
11.10.2016: Kazahstan - România
(19:00), Danemarca - Muntenegru,
Polonia - Armenia (21:45).
11.11.2016: Armenia - Muntenegru
(19:00), Danemarca - Kazahstan, România - Polonia (21:45).
26.03.2017: Armenia - Kazahstan
(19:00), Muntenegru - Polonia, România - Danemarca (21:45).
10.06.2017: Kazahstan - Danemarca
(19:00), Muntenegru - Armenia, Polonia România (21:45).
1.09.2017: Kazahstan - Danemarca
(19:00), Danemarca - Polonia, România
- Armenia (21:45).
4.09.2017: Armenia - Danemarca
(19:00), Muntenegru - România, Polonia - Kazahstan (21:45).
5.10.2017: Armenia - Polonia (19:00),
Muntenegru - Danemarca, România Kazahstan (21:45).
8.10.2017: Danemarca - România,
Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (19:00).
*****

La sfârșitul ediției de campionat 2014/2015, CS Real Horia s-a clasat pe un
mulțumitor loc 4, cu un total de 23 de puncte (7 victorii și 2 rezultate de egalitate). Față de sezonul de toamnă, când echipa a terminat pe locul 8 (din 9
participante la competiție), poziția finală ne demonstrează că în retur echipa a
jucat cu mult peste ceea ce a arătat în tur, puțin lipsind ca horienii să nu se
bată de la egal la egal pentru... promovarea în ”Onoare”. Despre cum au
decurs lucrurile în sezonul recent încheiat, dar și care este starea de spirit de
la echipă, programul de pregătire în vederea viitorului sezon, dar și noutăți din
lot, ne vorbește președintele clubului, Răzvan Salanț, portarul titular al
echipei, dar și ”omul bun la toate” în cadrul clubului CS Real Horia.
- Analizând linia de clasament a
echipei în ediția recent încheiată, cum
se raportează aceasta la obiectivul stabilit în toamna lui 2014?
- De când suntem în Liga a VI-a obiectivul
nostru a fost, întodeauna, promovarea în
Liga a V-a, dar de fiecare dată am avut un
start de sezon ratat. De aceea, acum,
împreună cu vicepreședintele clubului,
Ciprian Mocan, i-am stabilit un obiectiv
“îndrăzneț” antrenorului Marian Trif și acceptat de acesta: locurile 1-3. Din păcate, cum
spuneam, în toamna anului trecut, am avut
un început dezastruos de campionat, cu cinci
înfrângeri consecutive, acestea datorându-se
(exceptând meciul de la Dorobanți) ratărilor
enorme ale jucătorilor noștri, dar nu ai ce
face... când mingea nu vrea să intre în plasă,
nu intră!
- Care a fost “secretul” evoluției
foarte bune a echipei CS Real Horia în
primăvara acestui an?
- Nu este nici un “secret”, a fost o muncă
dublă depusă de jucătorii noștri, care au
înțeles că locul nostru nu este în “Promoție”
și, mai ales, pe penultimul loc! Antrenorul
Trif a reușit să facă o echipă competitivă, în
retur, când am pierdut numai două meciuri și
am facut un egal, restul numai victorii, inclusiv în derby-ul local de la Mândruloc, câștigat
pe drept cu un neverosimil 4-0. Apoi, forma
foarte bună a “bătrânilor” Mocan, Biro,
Goia, Mureșan, Salanț, Tomodan, Ilea și
Negru, dar nu pot uita, bineînțeles, rolul
important al căpitanului Valentin Pele,
dublate de cele două transferuri reușite,
Stochiță (de fapt, acesta a revenit de la
Chier) și experimentatul Goldiș (de la
Frontiera Curtici). Un alt aspect al evoluției
bune din retur l-a constituit și cantonamentul
montan de la Moneasa, efectuat cu sprijinul
total al domnului primar Ioan Crișan și al
Consiliului Local Vladimirescu. A fost un cantonament reușit, cum nu se pot lăuda majoritatea echipelor din ligile fruntașe ale
Campionatului Județean.
- Care este aportul tinerilor în
echipă? Ce se dorește, din acest punct
de vedere, pentru viitor?
- Aici este o problemă, pentru că nu vin
tinerii din spate, să ne “pensioneze” pe noi,
cei mai vechi la echipă! Tinerii au alte ocupații, ei se “învârt” în alte cercuri, care, de
cele mai multe ori, nu au nimic comun cu
sportul, dar avem speranțe că vom reuși să
atragem tinerii din comună în număr cât mai
mare. Un prim pas în acest sens a fost făcut
cu echipa de “Copii 2004”, mai avem câțiva tineri de 18-19 ani, care au avut ocazia să
înceapă meciuri ca titulari, dar care mai trebuie să muncească la mentalitate, că talent
au cu carul. Mă refer aici la portarul
Niculușcă, la Rașca, la Ștefănescu, la
Gazda (jucător cu un foarte bun simț al
porții) și la Crișan, toți aceștia având, în tre-

cut, evoluții bune și chiar foarte bune la
echipă, dar pentru a-și recâștiga locul “de
drept”, pentru a începe meciurile ca titulari,
trebuie să pună “osul la muncă”, cum se
spune. Chiar dacă vorbim aici de ultimul
eșalon competițional, cerințele de efort și de
seriozitate sunt la fel de mari, ca în eșaloanele superioare, pentru că numai așa, având
o mentalitate cu adevărat profesionistă, atât
în pregătiri, cât și în timpul meciurilor oficiale, tinerii fotbaliști de care am amintit, dar și
alții care vin din urmă, pot duce mai departe
renumele echipei din Horia.
- Care sunt “mișcările” de jucători în
această perioadă de vacanță competițională, cine a plecat de la echipă și
cine a venit la echipă?
- La “plecări” e doar situația lui Goldiș,
căruia i-a expirat împrumutul de la Curtici,
dar dacă nu își găsește vreo echipă în eșaloanele superioare sunt șanse foarte mari ca el
să continue să joace la noi. Apoi, la “veniri”
vrem trei jucători din comună, pe care am
pus, deja, ochii, dar pe care nu-i amintesc
aici, urmând să o fac atunci când transferul
acestora este aproape de a fi perfectat.
- Din punctul de vedere al organizării
Campionatului Județean de fotbal din
Arad, se vorbea, la un moment dat,
despre o comasare a “Onoarei” și
“Promoției”, prin crearea unei singure
competiții, organizată pe trei serii (cu
cel mult 16 echipe). Crezi că, din punctul de vedere material și valoric, ar fi
fost o idee bună, mai ales că s-ar fi
redus cu mult deplasările echipelor?
- Anul trecut ne-am confruntat cu imagini
dezolante, la unele baze sportive, unde
vestiarele, terenul de joc și chiar organizarea
meciului au lăsat de dorit, iar aici doresc să
amintesc cazurile de la Sânpaul, Semlac,
Livada și Secusigiu. Chiar ar trebui făcut ceva
în legătura cu bazele sportive, pentru că este
inadmisibil ca acum, în plin secol 21, să nu
beneficiezi de apă curentă la stadion, ca să ai
cum să faci un duș cu apă caldă după meci,
ce să mai spun de starea suprafeței de joc,
care, în unele situații, poate rivaliza cu un
câmp de cartofi! Noi avem în comună trei
baze sportive excelente, cu toate dotările
standard, care se cer în acest moment, multe
echipe lăudând starea de fapt de la aceste
baze sportive. Mai rău este că atunci când
noi mergem la aceste echipe, nu prea avem
ce... remarca! Ar trebui să li se ofere
echipelor care corespund cerințelor de
dotare (vestiare cu apă caldă, gard împrejmuitor, suprafață de joc dreaptă și cu iarbă,
terenuri regulamentare și bănci de rezerve)
să joace în “Onoare”, iar celelalte echipe nau decât să joace în “daciada”, dacă nu vor
să depună un minim de efort financiar pentru a-și aduce propriile baze sportive la nivelul normal al acestor vremuri! Sper să se deștepte și cei de la AJF Arad și să pună lucrurile

Răzvan Salanț
la punct, să nu mai accepte spre omologare
baze sportive care sunt departe de ceea ce
ar trebui să însemne organizare la nivel normal!
- Cum este organizat clubul CS Real
Horia în acest moment? Mai exact, care
este “organigrama” clubului?
- Aceași de la începutul campionatului:
Răzvan Salanț (președinte), Ciprian
Mocan (vicepreședinte), Valentin Pele,
Marian Trif și Alexandru Ilea, în calitate
de membri. Antrenor rămâne Marian Trif,
acesta fiind ajutat de “secunzii” Pele și
Mocan, iar Salanț este antrenor cu portarii.
De asemenea, în organigrama clubului se
mai află Mădălin Niculușcă (delegat), precum și doctorii Mihai Hornariu și Nicoleta
Dâmb.
- Când are loc reunirea lotului, în
vederea stabilirii programului de
pregătire pentru ediția 2015/2016?
- Reunirea a avut loc, deja, marți, 21 iulie
și va continua cu antrenamente, plus câte un
amical săptămânal.
- Ce obiectiv are echipa pentru ediția
2015/2016?
- Mda, ca de obicei promovarea, dar
sperăm să și reusim, acesta fiind un obiectiv
real (ca și numele clubului nostru!), posibil
de atins, dacă ținem cont de valoarea actuală a lotului și de nivelul scăzut a valorii
celorlalte competitoare din “Promoție”. Nu
pot încheia fără să le mulțumesc pătimașilor
noștri susținători, cărora le promitem că anul
acesta vom face tot ce ne stă în putință să-i
multumim, prin jocuri bune, rezultate foarte
bune și - de ce nu? - cu promovarea în eșalonul superior. Microbiștii din Horia sun
recunoscuți ca fiind foarte pătimași și mai
greu de mulțumit, care vor calitate, goluri
multe și victorii ale echipei lor favorite. De
aceea, le promit că suntem deciși, noi, cei
din lotul echipei CS Real Horia, să le oferim
posibilitatea să fie mândri de noi. De aceea
avem nevoie ca ei să vină în număr cât mai
mare la stadion, că ne încurajeze, să ne și
critice, dacă jocul nostru nu merge așa cum
vor ei, dar să ne susțină în limitele fair-playului. De asemenea, le cerem să aibă o atitudine respectuoasă față de adversarul pe care
îl vom întâlni și față de brigada de arbitri,
pentru că numai așa localitatea Horia va
primi aprecierile de care s-a bucurat și în anii
trecuți.
- Îți mulțumesc pentru răspunsuri și
doresc succes echipei CS Real Horia în
ediția 2015/2016!
CLAUDIU IACOB

Componența celorlalte grupe
preliminare din zona Europa
pentru Campionatul Mondial
din Rusia 2018
Grupa A: Olanda, Franța Suedia,
Bulgaria, Belarus, Luxemburg
Grupa B: Portygalia, Elveția, Ungaria,
Insulele Feroe, Letonia, Andorra
Grupa C: Germania, Cehia, Norvegia,
Irlanda de Nord, Azerbaidjan, San Marino
Grupa D: Țara Galilor, Austria, Serbia,
Irlanda, Moldova, Georgia
Grupa F: Anglia, Slovacia, Scoția,
Slovenia, Lituania, Malta
Grupa G: Spania, Italia, Liechtenstein,
Israel, Macedonia, Albania
Grupa H: Belgia, Bosnia-Herțegovina,
Grecia, Estonia, Cipru
Grupa I: Croația, Islanda, Ucraina,
Turcia, Finlanda
l Meciurile din preliminarii vor avea
loc în perioada septembrie 2016 octombrie 2017, în luna noiembrie (9-11,
turul, respectiv 12-14, returul) fiind programate meciurile de baraj.
l Echipele clasate pe locul 1 în cele 9
grupe se califică direct la turneul final.
l Dintre echipele clasate pe locul 2 în
grupe, cele mai bune 8 vor juca baraj
pentru calificare, cele patru câștigătoare
ale barajelor obținând dreptul de a participa la turneul final.
Repartizarea celor 32 de locuri la
turneul final din 2018:
l țara gazdă (1 loc): Rusia
l Europa (13 locuri): 9 direct + 4 la
baraj
l America de Sud (4,5 locuri): 4 calificate direct + 1 la baraj cu America de
Nord și Centrală
l America de Nord și Centrală (3,5
locuri): 3 calificate direct + 1 la baraj cu
America de Sud
l Africa (5 locuri): 5 calificate direct
l Asia (4,5 locuri): 4 calificate direct
+ 1 la baraj cu Oceania
l Oceania (0,5 locuri): 1 baraj cu
Asia.
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