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Poziţia AJF Bihor

Liviu Codre trage un semnal de alarmă

„Comisiile AJF Bihor,
nestatutare”

La solicitarea câtorva jurnalişti sportivi,
vă trimitem următoarea poziţie oﬁcială
legată de conferinţa de presă suţinută de dl
Liviu Codre, vicepreşedintele CSM Olimpia
Salonta, la sediul AJF Bihor.
Din respect pentru comunitatea salontană,
dar și pentru fotbalul județean, AJF Bihor nu
dorește să intre în polemică nici cu dl Liviu
Codre, nici cu alte persoane, dar pentru o mai
corectă informare a opiniei publice, trebuie
să facă următoarele precizări: asociaţia are în
componență 48 de membri dintre care doar
unul singur se consideră nedreptățit de activitatea comisiilor, cu toate că reprezentantul
clubului cu pricina (CSM Olimpia Salonta), dl
Liviu Codre, a avut mai multe mandate în cadrul forului de conducere (Comitetul Executiv)
al AJF, având posibilitatea și pârghiile legale
și regulamentare de a îndrepta/îmbunătăți respectiva activitate. Nu a făcut asta, din păcate,
ieșind în public doar după ce aceste comisii
au luat decizii nefavorabile împotriva echipei
pe care o reprezintă. Toate aceste probleme au
apărut în mandatul fostei conduceri din care a
făcut parte şi dumnealui. Alte detalii, punctuale, vom putea oferi după ce vom citi acuzele
care ne-au fost aduse.
 Cu respect,
Petru BOROS, secretar AJF Bihor

După aproximativ 9 luni de
când conducătorul echipei de
fotbal Olimpiei Salonta consideră că, în totalitatea lor,
comisiile de judecată din cadrul AJF Bihor au luat doar
hotărâri aberante necomunicate în timp util, a decis să
iasă în faţa presei pentru a
prezenta neregulile existente în funcţionarea forurilor
care iau decizii.

Discuţia este referitoare
la problema jucătorilor extracomunitari. Liviu Codre a
prezentat pas cu pas situaţia
litigioasă cu privire la cei doi
jucători nigerieni pe care formaţia salontană îi avea în lot
la ora startului campionatului.
Cu toate că la data de 3 august
2016 regulamentul permitea
utilizarea a doi jucători extracomunitari, o decizie ulterioară a FRF limita numărul acestora la 1. Astfel, în partida de
pe teren propriu din etapa a 5-a
cu Universitatea Oradea, spre
ﬁnalul jocului, în momentul în
care se aﬂa în avantaj cu 2-0
, antrenorul Olimpiei a decis
introducerea în teren a celui
de-al doilea nigerian, chiar
dacă se avea la cunoştinţă faptul că situaţia este cel puţin
discutabilă. În condiţiile date,
Universitatea Oradea a contestat utilizarea celui de-al doilea
extracomunitar, având câtig
de cauză. Din acel moment a
început „războiul”. Salontanii
s-au considerat nedreptăţiţi,
făcând apel la ambele comisii
de judecată ale AJF Bihor: Comisia de Disciplină şi Comisia
de Apel. Forul judeţean a făcut
adrese către FRF pentru a cere
lămuriri, iar în urma acestora
deciziile luate au fost nefavorabile salontanilor. În această
situaţie, ultima cale de atac a
fost contestarea modalităţii de

Liviu Codre şi avocatul Adrian Coita (dreapta)
funcţionare a acestor organe
decizionale. „Comisiile de judecată ale AJF Bihor nu sunt
statutare, asta deoarece regulamentul prevede ca acestea să
ﬁe alcătuite din minim 5 membri. La noi, acestea au doar trei
membri dintre care unii au şi
probele de compatibilitate”, a
declarat Liviu Codre.

Au angajat o ﬁrmă
de avocatură

Văzând că toate adresele făcute către AJF sunt fără
sorţi de izbândă, conducătorul
Olimpiei a contactat o ﬁrmă
de avocatură care să-i preia
cazul. Analizând speţa, avocatul Adrian Coita consideră
că judecăţile făcute de către
comisiile AJF nu au nicio valoare câtă vreme acestea nu
sunt statutare. „Au fost comise
neregularităţi de procedură în
judecarea cazului la Comisia
de Apel, iar în această situaţie,

hotărârea luată nu este validă.
Atât Comisia de Disciplină, cât
şi cea de Apel nu funcţionează
conform statutelor şi regulamentelor, ﬁind incomplete ca
număr de membri care, mai
mult, au şi probleme de compatibilitate. Ambele comisii
trebuie să aibă în componenţă
trei membri, un preşedinte şi
un vicepreşedinte. O altă anomalie a fost semnarea de către
preşedintele AJF Bihor de la
acea vreme a unei hotărâri a
Comisiei de Apel”, a aﬁrmat
avocatul angajat de către clubul salontan.
Aşadar, în concluzie, cei de
la Olimpia Salonta, cu toate că
o hotărâre favorabilă nu le-ar
aduce practic niciun avantaj,
îşi doresc să tragă un semnal
de alarmă cu privire la ceea
ce se petrece actualmente în
cadrul AJF Bihor. Ei îşi doresc ca pe viitor situaţia să se
schimbe şi nicio altă echipă să

nu mai aibă de suferit din acest
punct de vedere.

Probleme şi la juniori

Într-o altă ordine de idei, s-a
adus în discuţie şi meciul de
juniori din etapa a 8-a cu CS
2 Oşorhei, care nu s-a mai disputat, din cauză că în raportul
de joc nu era menţionată suprafaţa pe care urmează să ﬁe
susţinută partida, iar oaspeţii
au refuzat iniţial să intre pe terenul sintetic.
Cu toate că în ﬁnal cele două
formaţii conveniseră să joace,
brigada de arbitri nu a mai permis acest lucru, deoarece trecuse prea mult timp de la ora
de start stabilită oﬁcial.
Aşadar, o deﬁcienţă organizatorică pe care conducătorul
salontanilor şi-a asumat-o câtă
vreme nu avea înregistrat oﬁcial la AJF menţiunea că jocurile
de pe teren propriu ale juniorilor se dispută pe suprafaţă sintetică.
 Sorin ILISIE

FC Braşov – Luceafărul Oradea 1-1

Punct meritat la ﬁnalul sezonului

Stadion: Tineretului
Teren: excelent
Spectatori: aproximativ 300
Au marcat: Şt. Grigorie 20 / M.
Matei 76
Cartonaşe galbene: Răchişan
71 / Fl. Drăgan 84
FC Braşov: Fl. Iacob – Băjan,
Poverlovici (cpt.), D. Ciobanu, Ct.
Stan – Vl. Munteanu, P. Iacob,
Tripşa (54 Răchişan), I. Popa – Grigorie, Sburlea (61 Enceanu). Antrenor: Cornel Ţălnar
Luceafărul Oradea: Began –
Fl. Drăgan, Bactăr, Sg. Arnăutu,
Balea – Cuc (60 Ţegle), Bedea –
Balla, Chiş-Toie (90+3 Cordoş),
Codoban (cpt.) – M. Matei (85 D.
Costea). Antrenor: Alexandru Kiss
Arbitri: Mircea Ardelean
(Arad) – Marian Fridl (Comăneşti), Cristian Voicu (Focşani)
Observatori FRF: Marian
Deaconu, Silviu Crângaşu (ambii
din Ploieşti).

Un simplu meci de vacanţă,
aşa poate ﬁ caracterizat ultimul
joc oﬁcial pe care „luceferii”
l-au disputat în sezonul competiţional 2016-2017. Deşi cu un
lot decimat, orădenii au izbuit
să scoată o remiză, 1-1 (1-0), în
faţa unei echipe despre care Florentin Petre (antrenor secund
FC Braşov), spunea la ﬁnal că
urmează să se desﬁinţeze. Jocul
a contat pentru etapa a 37-a, penultima din Liga a II-a. Luceafărul va sta în ultima rundă.
A fost un nou rezultat pozitiv, al
patrulea consecutiv, venit după un
meci cu două reprize distincte. În
prima parte gazdele s-au aﬂat la
timonă, reuşind să şi înscrie în minutul 20 prin fostul rapidist Ştefan
Grigorie, în timp ce mitanul secund a aparţinut oaspeţilor care pe
lângă golul marcat de Marius Matei au mai trimis de două ori balo-

nul în bară. Problemele de lot l-au
obligat pe tehnicianul bihorenilor
să improvizeze, astfel, atacantul
Sergiu Arnăutu ﬁind pus pe post
de fundaş central, iar Adi Balea,
jucătorul din banda dreaptă, ﬁind
trecut pe partea opusă. Gazdele
au deschis scorul la primul şut pe
poartă atunci când Ştefan Grigorie a ﬁnalizat din 8 metri, central,
o pasă venită de la Munteanu.

Gol şi două bare după
pauză

După pauză, orădenii au avut o
cu totul altă exprimare. Cele două
baloane trimise în bară anunţau
golul egalizator marcat în minutul 78. Primul care a fost aproape
să înscrie a fost Paul Chiş-Toie.
După o preluare în centrul careului şi după ce şi-a întors un adversar, tânărul jucător a şutat din
8 metri în bara din stânga lui Florin Iacob, care apoi a reţinut. Cel

Harlem Globetrotters,
spectacol la „Antonio Alexe”
După ce a oferit orădenilor luni, în Piaţa
Unirii, un preambul la ceea ce urmează să
se întămple astăzi la Arena „Atonio Alexe”,
trupa care face din baschet un adevărat
show aşteaptă fanii acestui sport să vadă pe
viu acrobaţii marcă înregistrată.

Spectacolul oferit de celebra trupă de baschet
şi comedie se va desfăşura în locaţia amintită
cu începere de la ora 19.00. Harlem Globetrotters se aﬂă pentru prima dată în Oradea chiar
dacă o parte a componenţilor săi au mai vizitat
în trecut România. CSM Oradea a obținut 500
de bilete la preț promoțional (50 lei bucata)
pentru suporterii ﬁdeli, aceste tichete ﬁind
comercializate la sediul clubului din strada
Primăriei nr. 3. La intrarea generală, prețul
unui bilet este de 120 lei și se poate achiziționa
online, pe site-ul www.myticket.ro.
 Sorin ILISIE

de-al doilea care a trecut pe lângă
gol a fost Bedea, în minutul 74, al
cărui şut violent de la 25 de metri,
central, a lovit transversala şi a ieşit în afara terenului de joc. După
doar două minute a venit şi egalarea meritată. A fost opera a doi
jucători care în trecut au evoluat
pentru FC Braşov. Claudiu Codoban, excelent în ultimele partide,
i-a pasat decisiv lui Marius Matei
care, din alergare, a trmis puternic,cu latul, fără spereanţe pentru
portarul gazdelor. După acest moment, jocul a scăzut în intensitate,
astfel că până la ﬁnal nu s-a mai
întâmplat nimic notabil. Aşadar,
ﬁnal de sezon pentru Luceafărul
care, în primul an de la promovarea în Liga a II-a, are şanse mari
să încheie competiţia pe locul al
10-lea.
Alte rezultate din penultima
rundă: Dacia Unirea Brăila – Juventus Bucureşti 0-3, Foresta Suceava – Olimpia Satu Mare 0-4,
CS Baloteşti – ASU Poli Timişoara 3-2, Metalul Reşiţa - Sepsi
Sfântu Gheorghe 0-1, CS Mioveni
– CS Afumaţi 1-3, Chindia Târgo-

vişte - Unirea Tărlungeni 3-0 (la
masa verde) şi Dunărea Călăraşi
- CSM Râmnicu Vâlcea 3-0 (la
masa verde). UTA şi Academica
Clinceni au stat.
CLASAMENT

1.Juventus Bucureşti 33 26 3 4 74-18 81
2. Sf. Gheorghe
33 21 7 5 61-28 70
------------------------------------------------------3. UTA
33 20 5 8 62-30 65
-----------------------------------------------------4. CS Mioveni
33 17 7 9 50-29 58
5. Chindia
33 18 3 12 55-35 57
6. FC Braşov
33 15 11 7 48-33 56
7. CS Afumaţi
33 16 5 12 54-35 53
8. Dunărea Călăraşi
33 15 8 10 49-40 53
9. Olimpia Satu Mare 33 15 6 12 46-34 51
10. Luceafărul Oradea 34 14 5 15 48-38 47
11. Dacia Brăila
33 14 4 15 37-49 46
12. Foresta Suceava
33 12 5 16 49-66 41
13. CS Baloteşti
33 11 6 16 43-55 39
14. ASU Poli Timişoara 34 10 8 16 48-59 38
15. Clinceni
33 11 5 17 46-68 38
------------------------------------------------------16. Metalul Reşiţa
33 6 3 24 35-74 21
17. CSM Vâlcea*
33 4 6 23 16-67 18
18. Unirea Tărlungeni* 33 2 5 26 15-78 1

*Echipe retrase din campionat după
încheierea turului, care au pierdut
restul partidelor cu 0-3.
**Juventus Bucureşti şi Sepsi Sfântu
Gheorghe au promovat în Liga I, iar
UTA va susţine baraj de promovare
cu locul 12 din prima ligă.  S. I.

