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Întâlnire cu membrii afiliați, arbitri și observatori

AJF Bihor înaintea
startului de campionat
Întâlnirea
membrilor
afiliați, arbitri și observatori
din cadrul AJF Bihor a avut
loc sâmbătă, 11 august, la
Hotel Impero unde s-au pus
la punct atât detaliile privind
viitoarea ediție de campionat
cât şi testarea teoretică a arbitrilor bihoreni.

Sâmbătă, 11 august, a fost
o zi plină de actitvități pentru
conducerea AJF Bihor, compusă din Radu Bitea, președinte,
Alin Popa și Valentin Vesa,
vicepreședinți, împreună cu
Petru Boroș, secretar, care a
convocat, la Hotel Impero,
membrii afiliați având ca scop
principal implementarea unui
proiect câștigat la Direcția de
Dezvoltare și Implementare a
Proiectelor din cadrul Consiliului Județean Bihor, cu titlul
„Prevenirea corupției în fotbal
- categorie predispusă”, precum și punerea la punct a tuturor detaliilor privind viitoarea
ediție de campionat. Prof. Radu
Bitea, în cuvântul de deschidere, a expus „planul de bătaie”
al zilei, unul care să îmbine
atât utilul, cât și plăcutul, dar
mai ales a îndemnat la socializare și la fair-play, unul care să
primeze în relațiile dintre conducătorii cluburilor și care să
se transmită și în exprimarea
echipelor pe parcursul viitorului campionat. În discursul său,
avocatul George Morgovan, în
cadrul implementării proiectului „Prevenția corupției în
fotbal - categorie predispusă”,
a accentuat posibilele tentații
din această discilplină sportivă, dând nenumărate exemple
derulate de-a lungul anilor,
printre care și celebrul caz
„Valiza de la Cluj”, dar a și
insistat pe Articolul 290 Cod
Penal - Darea de mită. Secretarul forului de specialitate
județean, Petru Boroș, a prezentat câteva dintre hotărârile
luate de Comitetul Executiv
al AJF Bihor în ședința de la

începutul săptămânii trecute
în care s-au luat mai multe decizii menite să îmbunătățească
sistemul competițional 20182019. Astfel, s-a decis ca numărul participantelor să rămână tot la 16, chiar dacă Biharea
Vașcău a depus o cerere la
AJF Bihor prin care solicita
ca numărul de echipe din Liga
a IV-a să fie mărit la 18, precum și regula de juniori U21
și U20 pentru Liga a IV-a. La
nivelul acestui eşalon, meciurile vor putea fi filmate, iar
reprezentanții echipelor și-au
putut spune păsurile în cadrul
unui dialog, unde, alături de
conducerea AJF Bihor a mai
participat și Constantin Sabău,
reprezentantul echipelor din
Liga a IV-a. Principalele probleme ridicate au fost: regula
juniorilor din Liga a IV-a, unde
o parte dintre echipe (în frunte cu CS Mădăras, prin vocea
președintelui Dan Păcală, și
CS Săcueni, prin antrenorul
Alexandru Gergely), au dorit
modificarea acesteia, însă în
urma unor discuții pro și contra s-a renunțat la inițiativă.

Reprezentanții clubului din
Dobrești au ridicat problema
arbitrajelor, mai ales cu privire la unele decizii considerate injuste, luate de oficialii
jocurilor, împotriva cărora nu
s-au putut apăra la Comisia
de Disciplină, fiind amendați.
Pentru a dinamiza fotbalul
județean s-a luat în considerare
solicitarea echipelor din Liga a
V-a, ca mai multe formații din
eșalonul inferior să aibă șanse
de promovare. Astfel, s-a aprobat ca ocupantele locurilor
secunde din Liga a V-a, Seria
1 și Seria 2, să dispute un joc
de baraj tur-retur cu formațiile
clasate pe locurile 13 și 14 din
Liga a IV-a. Din păcate solicitarea AS Gloria Beiuș de a
activa în Liga a V-a nu a fost
aprobată de Comitetul Executiv al AJF Bihor deoarece s-a
constat nerespectarea termenului de înscriere stabilit (3
august), cererea fiind depusă
pe 6 august, dată la care a fost
inființată asociația, așa cum
reiese din actul constitutiv și
contractul de societate. Membrii afiliați au fost informați

cu privire la stabilirea datelor
de începere a campionatelor
oragnizate de AJF Bihor care,
după prima etapă din Cupa României disputată duminică, va
avea următorul program: 18-19
august a doua fază a Cupei României; 25 august prima etapă
din Liga a IV-a și a V-a; 31 august prima etapă la juniori C, D
și E. Medicul sportiv, dr. Carmen Gabriela Morariu Neagu,
șefa Comisiei Medicale din
cadrul AJF Bihor, printr-un
dialog purtat cu reprezentanții
echipelor s-a axat pe tema asigurării asistenței medicale cu
persoane competente, care să
posede ori parafă (în cazul medicilor) ori certificat de liberă
practică în cazul asistenților
medicali. Dimineața arbitrii
au susținut testările fizice, iar
după amiaza, tot la Hotel Impero, au fost evaluați din punct
de vedere teoretic, după care
au participat la o consfătuire în
cadrul căruia, arbitrul de Liga
I, Florin Marcu, le-a prelucrat
principalele modificări apărute
la Legile Jocului.
n Ionel POPA

Simona Halep l-a depășit pe
Ilie Năstase

A câştigat din nou
la Montreal

Ilie Năstase a fost depăşit de Simona
Halep la numărul de săptămâni pe primul
loc în tenisul mondial. Simona a început ieri,
săptămâna 41 în fruntea WTA, în timp ce
Năstase a ocupat fotoliul de lider al circuitului masculin timp de 40 de săptămâni, între
1973 şi 1974.
Întrebat de performanţa Simonei, câştigarea
turneului de la Rogers Cup, Năstase a felicitat-o, dar a şi sfătuit-o: „A fost un meci foarte
frumos, echilibrat. E bine să mergi la US Open
cu nişte turnee câştigate, mai ales că anul trecut nu a făcut performanţă acolo. Eu zic că mai
bine să se retragă de la Cincinnati. Din ce am
văzut eu este obosită”.
Ilie Năstase a avut un cuvânt de spus şi despre declaraţia antrenorului Serenei Williams,
Mouratoglou: „Şi eu am avut declaraţii din
astea mai deplasate, nu ştiu de ce spune treaba
asta. Probabil că are probleme că nu mai e numărul 1 (n.r. Serena Williams) şi de asta spune
asta şi probabil nu va mai fi niciodată. Şi Ţiriac
a spus dacă cineva e gras, e gras. Nu e vina
noastră”, a spus Ilie Năstase, pentru ProX.
Mouratoglou a precizat că: ”Schimbările de
lider dăunează tenisului! Fanii au nevoie de
staruri pe care să le privească drept modele.
Aproape nimeni nu ştie cine e lider mondial
acum. Lipseşte constanţa. Publicul vrea să
privească rivalităţi mari. Nu poţi construi un
superstar! Ori eşti, ori nu eşti! Evident, sunt
multe jucătoare bune, inclusiv în academia
mea. Dar au ceea ce le trebuie pentru a deveni
superstaruri? E greu de zis”. n

Interes din Germania
pentru fundaşul FCSB

Bogdan Planic, dorit
de Eintracht Frankfurt
Bogdan Planic (26 de ani) a revenit în vizorul echipei Eintracht Frankfurt. Scouterii
formaţiei din Bundesliga au fost prezenţi la
jocurile cu Hajduk Split şi Gaz Metan, iar
joi, 16 august, se vor afla în tribunele Arenei
Naţionale pentru meciul retur dintre FCSB
şi Hajduk.
Interesul nemţilor pentru Planic este unul
mai vechi. Datele problemei au rămas neschimbate. Impresarul jucătorului, Zvonko Milojkovic, a anunţat că Planic e urmărit de şase luni,
dar poate pleca numai dacă nemţii achită suma
de zece milioane de euro: „Într-adevăr, e o
echipă care îl urmăreşte de 6 luni. Au fost prezenţi la ultimele două meciuri şi sunt hotărâţi
să achite clauza de reziliere de 10 milioane de
euro. Acest lucru se poate întâmpla în orice
moment”, a spus agentul, conform sursei citate.
FCSB l-a adus pe Planic în vara anului trecut,
în schimbul a 300.000 de euro, de la Vojvodina. n

