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Voleibaliștii de la CS Westar Arad sunt în Evoluții dezamăgitoare ale fotbaliștilor de la CS Glogovăț 2013
l Etapa a III-a: CS Glogovăț l Etapa a IV-a: Șoimii Lipova - l Etapa a V-a: CS Glogovăț
așteptarea noului sezon competițional 2013
- Victoria Felnac 1-1 (0-0) CS Glogovăț 2013 7-0 (3-0) A 2013 - Păulișana Păuliș 0-4 (0-1)

Echipa de fete a CS WESTAR ARAD, antrenată de Iosif Wecker (în
dreapta imaginii) și Călin Dehelean, va juca, la Speranțe, în Seria
a XI-a, în compania echipelor CS Victoria Nădlac, CS ERA Sport
Oradea, ACS Arany Janos Salonta și CS Viitorul Borș

Primul punct obținut de echipa antrenată de Călin Dehelean a venit chinuit, în urma unui joc al “măcinării în
gol”. Oaspeții au deschis scorul, prin
Burian (52), apoi tot aceștia au ratat
o lovitură de pedeapsă, prin Vidac
(70), pentru ca, pe final de meci,
asaltul continuu al gazdelor să se concretizeze cu două minute înainte de
concluzia partidei (88), prin obținerea
unei lovituri de la 11 metri, inteligent
obținută de Denuț. Execută Ardelean
și scorul devine 1-1. Au jucat pentru
Glogovăț: Ciornei - Ruja, Stavilă (63
Tanasă), Rotar, Bobeiciuc - Alex.
Arhilie, Hrizea (76 Magdi), Ardelean,
Coșa (72 Denuț) - Negrea (63 Fl.
Arhilie), Rusz (C.I.).

doua întâlnire dintre cele două
echipe, după cea din Cupă, care a
avut loc la Vladimirescu, s-a terminat
tot cu victoria “Șoimilor”, numai că de
data aceasta, fiind vorba de un meci
care conta pentru clasamentul “elitei”,
lucrurile au stat altfel, în sensul că
gazdele au făcut “instrucție de front”
cu fragila echipă din Vladimirescu,
care, pur și simplu, nu se regăsește în
acest început de campionat. Iar
etapele se scurg, una după alta, fără
victoria așteptată! Au jucat pentru
Glogovăț: Ciornei - Ruja, Rotar (57
Stavilă), Tanasă, Gherman - Hrizea,
Ardelean, Alex. Arhilie (46 Ivănescu),
Coșa (85 Junc) - Mărculescu (63
Magdi), E. Vârtaci (C.I.).

Așteptat cu mare interes și cu depline
speranțe, meciul cu Păuliș a fost, pentru numerosul public prezent la Baza
Sportivă din Vladimirescu, o imensă
dezamăgire. Cum oaspeții veneau
după o înfrângere aspră pe teren propriu (1-6 cu Cermei), iar ai noștri tocmai ce fuseseră “smotociți” bine de
tot la Lipova, era de așteptat ca elevii
lui Călin Dehelean să se reabiliteze în
fața propriilor suporteri. Dar nu a fost
să fie așa, gazdele încasând o severă
corecție! Au jucat pentru Glogovăț:
Ciornei - Bobeiciuc, Rotar, Stavilă,
Ruja - Mărculescu (58 Neag), Fl. Arhilie (85 Hrizea), Coșa - Alex. Arhilie
(78 Martocean), Rusz (66 Magdi),
Ardelean (C.I.).

Echipa de băieți a CS WESTAR ARAD va juca, la Minivolei, în Seria
a VI-a, în compania echipelor LPS Bihorul Oradea, CSȘ Bega
Timișoara, CSȘ Nr.6 Ștei și CSȘ Caransebeș

C.S. WESTAR LUPTĂTORII AU RELUAT CU SUCCES ACTIVITATEA COMPETIȚIONALĂ !
ARAD
Memorialul Aurel Ciosa, de la Lugoj, a fost primul lor examen al acestui sezon
- Secția de Volei Face înscrieri pentru
elevi din clasele I-VIII
(băieți și fete),
pentru inițiere și sport
de performanță.
Selecția are loc în zilele
de MARȚI, MIERCURI
și JOI (de la ora 17:00)
la Sala de Sport din
Vladimirescu.

ALTE INFORMAȚII
SE POT OBȚINE
LA NUMĂRUL DE
TELEFON:

0744-115.454

Antrenorul LAZĂR CIUNTA

DENIS NEGREA

ALEX NĂSTASE

CRISTIAN TRIF

SEBASTIAN ROZSA

Sâmbătă, 26 septembrie
2015, localitatea Lugoj a
găzduit “Memorialul Aurel
Ciosa” la lupte greco-romane, pentru Copii 1 și 2,
competiție la care au participat în total 120 de
sportivi. CS Glogovăț
2010 a participat cu un
număr de șase sportivi,
patru dintre ei urcând pe
podium, obținând urmă-

toarele rezultate: Cristian
Trif (locul II, categoria 36
kg, 2005), Alex Năstase
(locul II, cat. 35 kg, 2002),
Denis Negrea (locul II,
cat.
47
kg,
2002),
Sebastian Rozsa (locul
III, cat. 70 kg, 2000).
Menționăm că fiecare sportiv a participat la o categorie superioară de greutate
(nu la categoria lor obiș-

nuită), succesele obținute
fiind un bun examen pentru
concursurile
care
urmează, în special Zona
(sâmbătă, 3 octombrie, la
Timișoara, pentru Copii 1 și
2), unde se speră ca medaliații de la Lugoj să obțină
calificarea la finalele pe
țară, care vor avea loc în
perioada 29-31 octombrie
(la Tg. Mureș).

Tot în luna octombrie, în
zilele de 16 și 17, sportivii
vor participa la un concurs
internațional în Serbia,
urmând și alte concursuri
naționale, în lunile noiembrie și decembrie, dar despre care vom vorbi la timpul lor.
Discutând cu antrenorul
Lazăr Ciunta despre evoluția sportivilor la Lugoj,

acesta s-a declarat foarte
mulțumit de nivelul de pregătire la care au ajuns
sportivii, de aceea se speră
să se prindă vârful de
formă spre sfârșitul lunii,
pentru finalele pe țară, de
unde să se vină cu alte
medalii pentru vitrina cu
trofee a clubului.
CLAUDIU IACOB
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