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Scris de Ștefan Moraru - ANINA – Turneul Prieteniei pentru copii

la fotbal, a avut loc pe stadionul din orașul Anina. La această

întrecere s-au înscris șase echipe din Reșița și Anina, competiția

fiind organizată între prieteni. Drept urmare, scopul întrecerii a

fost acomodarea copiilor cu turneele de fotbal, dar totodată, copii

s-au distrat și au socializat între ei.
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Pe podium la Campionatul National de
20 km mars

REȘIȚA - Clubul Sportiv

Universitatea Reșița a avut

duminică mai mulți

reprezentanți la Campionatul

Național de [...] mai multe »

Selectie pentru cei mai buni tineri
fotbalisti

REȘIȚA - Pe terenul sintetic din

Valea Domanului a avut loc

selecția celor mai buni tineri

fotbaliști din județul [...] mai

multe »

Daniel Anca, fara medalie la
Europenele de juniori

REȘIȚA - Boxerul de la Centrul

Olimpic de Pregătire a

Juniorilor de la Reșița a fost

foarte aproape de o medalie,

[...] mai multe »

Gladiatorul Ciobanu revine in Banat

TIMIȘOARA - Fostul jucător al

Metalului Reșița, Sorin

Ciobanu, supranumit de

suporteri „Gladiatorul”, este [...]

mai multe »

Pasiunea de a fi locomotiva

REȘIȚA - Pentru viitor, echipa

de fotbal american țintește la

revenirea în campionatul

României. Pentru asta este [...]

mai multe »

CSM Scolar Resita, fara adversar in
retur…

REȘIȚA - Pandurii Cerneți nu

se mai prezintă sâmbătă, 25

iunie, la Reșița, pentru returul

barajului de [...] mai multe »

Turneul Prieteniei la fotbal

ANINA - „Turneul Prieteniei”,

competiție destinată copiilor, va

avea loc sâmbătă, 25 iunie, de la

ora 10, pe [...] mai multe »

Recolta Berzovia si Vulturii Prisaca, in

Echipele au fost formate din jucători născuți între anii
2006-2007. S-au alcătuit două grupe, respectiv grupa A,
care a cuprins echipele ACS Viitorul Anina 2007, A.S.
Mundo Reșița Grupa 2007 și Minerul Anina 2007. Grupa
B a fost formată din echipele Ursuleții din Brădet, A.S.
Mundo Reșița Grupa 2006 și Asociația Humanitas Pro
Deo.

Rezultatele din grupa A au fost: Viitorul Anina – Minerul
Anina scor 12-0, A.S Mundo 2007 – Minerul Anina scor
3-0, A.S. Mundo 2007 – Viitorul Anina 2-5. În grupa B
s-au jucat următoarele partide: Humanitas – Ursuleții
scor 4-0, A.S. Mundo 2006 – Humanitas scor 1-1,
Ursuleții – A.S. Mundo 2006 scor 1-3. Pentru ocuparea
locurilor 5-6 din clasament, s-a disputat un joc între
Minerul Anina și Ursuleții din Brădet, meci încheiat cu
victoria Ursuleților cu scorul de 6-5 după loviturile de
departajare.

În prima semifinală s-au întâlnit formațiile Mundo 2006
și Viitorul Anina, scor final 0-1. Cea de-a doua semifinală
a cuprins echipele Mundo 2007 și Humanitas, semifinală
încheiată cu victoria celor de la Humanitas cu scorul de
3-1.
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liga a IV-a

CARAȘ-SEVERIN -

Campionatul ligii a V-a este

organizat de AJF Caraș-Severin

pe două serii, zona Reșița și

zona [...] mai multe »

Gazdele au deschis scorul, dar
resitenii i-au zdrobit…

REȘIȚA - Partida a început cu
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că trebuie [...] mai multe »

Mai multe din categorie »
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Finala mică nu a mai avut loc deoarece, în această fază
a competiției, s-ar fi întâlnit ambele echipe ale
antrenorului Lucian Dobre. Finala a fost câștigată de
Viitorul Anina cu scorul de 4-0, aceasta întâlnind în
ultimul act al competiției pe echipa Humanitas Pro Deo
din Reșița.

La sfârșitul întrecerii toți copii au primit diplome de
participare, iar echipele de pe podium au primit cupe și
medalii. Cea mai fair-play echipă a fost aleasă A.S.
Mundo Reșița, iar cel mai bun portar a fost desemnat
Matei Raul de la A.S. Mundo. Premiul de cel mai bun
jucător a fost câștigat de Marcel Purea, iar titlul de
golgheter al competiției i-a revenit lui Raul Fomitescu,
ambii fiind de la Viitorul Anina.

„Noi am numit această competiție Turneul Prieteniei
deoarece s-a desfășurat între prieteni și nu am urmărit
să câștige o echipă sau alta. Ne-am gândit ca cei mici
să-și facă prieteni noi, să facă mișcare și eu zic că
ne-am atins scopul. Eu sper ca pe viitor să mai putem
organiza nu unul, ci mai multe turnee. Sperăm să nu
rămânem cu prima ediție și să putem organiza cel puțin
o dată pe an un turneul de acest gen”, a declarat Ioan
Badea, antrenorul echipei câștigătoare, Viitorul Anina.

Reprezentantul Primăriei Anina, care a avut și el o
echipă care a participat la acest turneu, Marian
Meșinschi, a declarat: „Cred că a fost un turneu reușit,
au participat șase echipe cu jucători foarte buni.
Surpriza plăcută a fost echipa din Reșița, Humanitas Pro
Deo care a ajuns în finală. Această formație a fost
alcătuită din copii cu probleme sociale, dar cu ambiții
foarte mari și vreau să îi felicit pe această cale”.

Întrecerea a fost organizată de Asociația Il Giocattolo,
A.S. Minerul Anina, ACS Viitorul Anina 2014 și cu
sprijinul Primăriei Anina. Asociația Județeană de Fotbal
Caraș-Severin a asigurat arbitrajul. Arbitrii turneului au
fost Cristian Alexandru Chitucea și Daniel Bistrian.
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