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BLESTEMUL ȘI NOROCUL LUI “90+”
După ce au primit, în ultimele două meciuri, gol în minutul 90+2, fotbaliștii
de la CS Glogovăț 2013 au obținut o egalare in extremis, în minutul... 90+3 !
l Etapa a IX-a: Voința Mailat - CS Glogovăț
2013 2-2 (1-2). Cu o echipă decimată de indisponibilități (trei jucători accidentați, unul absent motivat),
misiunea echipei antrenate de Călin Dehelean și Cristian
Man se anunța una extrem de grea, pe terenul unei alte
echipe avide de puncte, clasată, șia ea, în a doua jumătate a ierarhiei. Și totuși, jocul echipei noastre place,
este unul de angajament total, cu faze la poarta lui
Vasii. Scorul este deschis de echipa din Vladimirescu,
prin Edy Vîrtaci (18), după o acțiune de atac încheiată
cu un șut din careu: 0-1. Pe contraatac, gazdele
egalează prin Vidican (27), aducând speranțe în tabăra
gazdelor (1-1), dar după trei minute, Mărculescu
(30), readuce echipa noastră în avantaj: 1-2. La reluare, echipa noastră, având avantajul de un gol, construiește mai prudent atacurile la poarta celor din Mailat,
fără, însă, a neglija apărarea, pe fondul încercărilor de
contraatac ale gazdelor. Și meciul ajunge spre finalul
acestuia. În prelungiri, ai noștri pierd mingea, gazdele
pornesc pe contraatac, obțin o lovitură de colț, iar din
această fază, italianul Debattisti (90+2) marchează
golul unei nesperate egalări: 2-2! Cristian Man a
declarat, pentru “Fotbal vest” (de marți, 27 octombrie)
că lipsa de experiență a unora dintre jucătorii de la CS
Glogovăț 2013 a făcut ca să se piardă două puncte
importante în acest meci. Au jucat pentru CS Glogovăț
2013: Ciornei - Gherman, Stavilă, Rotar, Ruja - Neag,
Coșa, Mărculescu - Magdi (Bobeiciuc, 69), E. Vîrtaci, B.
Rusz (Martocean, 76).
l Etapa a X-a: CS Glogovăț 2013 - Victoria
Zăbrani 1-1 (0-0). Trebuie să ai nervi de oțel pentru
a urmări meciurile de pe teren propriu ale echipei CS
Glogovăț 2013! După jocul cu echipa secundă a
“Bătrânei Doamne”, pierdut în minutele de prelungiri,
acum echipa antrenată de Călin Dehelean și Cristian

SOLIDARITATE. La începutul meciului, echipele CS Glogovăț 2013 (în dreapta imaginii) și Victoria Zăbrani au păstrat
un minut de reculegere, în memoria tinerilor decedați ca urmare a incendiului din Clubul “Colectiv” din București

Man a obținut egalarea (în urma unui autogol!) abia în
cel de-al treilea minut de prelungire! Meciul debutează
aprig, cu gazdele hotărâte să dea totul pentru a obține
victoria, dar atacurile acestora se lovesc de o apărare
bine organizată, pe două linii. Asistăm la un meci de
uzură, în care fiecare echipă joacă pentru a sparge
defensiva celeilalte, dar fără efect la scor. Ba mai mult,
în ultimele zece minute ale reprizei, oaspeții prind curaj
și asediază poarta lui Ciornei, la un moment dat doar
portarul Brutyo rămânând în jumătatea oaspeților, toți
ceilalți jucători fiind masați în jumătatea gazdelor. La
reluare, gazdele reduc tempoul, în timp ce apărarea
oaspeților, la fel de bine așezată, respinge, cu calm,
toate încercările echipei noastre de a ajunge cu mingea
la poarta lui Brutyo. Și în plină dominare a echipei noastre, oaspeții scapă pe contraatac și deschid scorul prin
Rechițan (52): 0-1. Gazdele resimt șocul acestui gol,
își revin, însă, repede și relansează atacurile la poarta
oaspeților. Văzând că pe centru nu se poate, ai noștri
schimbă tactica și atacă mai mult pe extreme, mai ales
pe stânga, iar urmare a acestei idei, jocul gazdelor devine mai consistent în ocazii la poarta oaspeților. Pe rând,
Edy Vârtaci, Mărculescu, Neag și Florin Arhilie (intrat
după pauză), ratează bune ocazii de a egala, portarul
oaspeților remarcându-se prin intervenții foarte bune.

Ajungem, astfel, în prelungiri, iar la un alt atac al gazdelor, Topai (90+3) lovește greșit mingea, încercând să
degajeze, balonul ia o traiectorie ciudată, spre poarta lui

disperare, să urce, pentru a sta (ceva) mai liniștite în
vederea sezonului de primăvară. Decimată de indisponibilități (nu mai puțin de opt jucători din echipa de bază

GOOOL! Florin Arhilie (în stânga imaginii) exultă după golul egalizator marcat de
CS Glogovăț 2013, în minutul 90+3 al meciului cu Victoria Zăbrani. Edy Vîrtaci
(mascat parțial de portarul Brutyo) urmărește și el cum mingea intră în poartă

Brutyo, care nu poate să facă altceva decât să urmărească, împreună cu Fl. Arhilie și Edy Vîrtaci (aflați lângă
acesta, în careu), cum mingea intră în poartă: 1-1. Egalare in extremis, un punct obținut de gazde în urma
unor eforturi foarte
mari, în repriza
secundă. Au jucat
pentru CS Glogovăț
2013: Ciornei - Bobeiciuc, Rotar (Bîgu,
52), Stavilă, Banilievici (Fl. Arhilie, 61)
- Al. Arhilie (Martocean, 83), Coșa
(Magdi, 46), Neag Ardelean,
Mărculescu, E. Vîrtaci.
l Etapa a XI-a:
Aqua-Vest Șofronea - CS Glogovăț
2013 3-2 (3-1).
Jucată în devans, joi,
4 noiembrie (la cererea clubului din
Șofronea), meciul a
fost unul tipic pentru
două echipe aflate în
subsolul clasamentului și care doresc, cu

erau accidentați sau bolnavi!), echipa antrenată de
Călin Dehelean și Cristian Man a căutat să se prezinte
onorabil, deși se știa că Aqua-Vest este o echipă
ambițioasă, care dorea să obțină prima victorie din
actuala ediție de campionat. Meciul începe tare, cu faze
la ambele porți, iar la una dintre acestea, oaspeții deschid scorul prin Edy Vîrtaci (28): 0-1. Nu trec decât
două minute, iar replica gazdelor se concretizează prin
golul marcat de Higyed (30), care restabilește egalitatea: 1-1. Gazdele profită de șocul resimți de jucători
din Vladimirescu și preiau conducerea prin golul lui Liga
(35: 2-1), apoi Gherasă (45) stabilește scorul pauzei:
3-1 pentru Șofronea. Reveniți de la cabine cu dorința
de a relansa partida, băieții lui Dehelean joacă mai bine,
cu accent și pe apărare, dar gazdele reușesc să închidă
toate căile către poarta lui Fador. Totuși, la un atac construit de jucătorii noștri, Edy Vîrtaci (60) marchează
din nou, aducând speranța într-un rezultat bun: 3-2.
Ultima jumătate de oră se joacă pe contre, ambele
echipe încearcă să marcheze, având obiective diferite:
gazdele, pentru a-și securiza victoria, iar ai noștri pentru a da lovitura, prin marcarea golului egalizator, așa
cum s-a întâmplat și cu o etapă în urmă. Dar, până la
urmă, strategia echipei din Vladimirescu nu mai dă
roade, iar meciul se termină cu scorul stabilit după o oră
de joc. Au jucat pentru CS Glogovăț 2013: Ciornei (P.
Vîrtaci, 46) - Gherman, Bobeiciuc, Stavilă, Junc - Neag,
Banilievici, Mărculescu, Magdi (Al. Arhilie, 59) Martocean, E. Vîrtaci (Fl. Arhilie, 64).
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