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Cupa &#8220;Marii Negre&#8220; la fotbal, la cea de-a
doua editie
78

A doua editie a Cupei &#8220;Marii Negre&#8220; la fotbal, competitie la care vor participa 32 de
localitati constantene, se apropie de start. Ieri, la Murfatlar, a avut loc, in prezenta Comitetului de
Organizare si a reprezentantilor formatiilor participante, sedinta tehnica a competitiei. Cele 32 de
formatii au fost impartite in opt grupe de cite patru echipe, primele doua din fiecare grupa urmind sa
se califice in faza urmatoare a intrecerii. &#8220;Am dorit sa sprijinam aceasta actiune, pentru ca
am vrut sa participe un numar cit mai mare de localitati constantene. Din pacate, criza financiara a
facut ca la aceasta editie sa nu poata participa toate localitatile din judet. Sper ca intrecerea sa fie
dominata de un spirit de fair-play. Trebuie sa ne bucuram ca avem astfel de evenimente la care pot
participa toti locuitorii comunelor inscrise in competitie. La anul vrem sa extindem numarul echipelor,
sa cream o si mai mare emulatie, sa facem o competitie exemplu pentru toate judetele din
tara&#8220;, a declarat Cristinel Dragomir, vicepresedintele Consiliului Judetean si presedinte al
Comitetului de Organizare al Cupei &#8220;Marii Negre&#8220;. Scopul acestei intreceri, de a
promova valentele educative ale sportului si atragerea unui numar cit mai mare de locuitori ai
judetului pentru practicarea sportului, este intarit si de o noua initiativa a Consiliului Judetean, de a
sprijini cit mai mult copii talentati din mediul rural. &#8220;Vor veni in mediul rural antrenori
specialisti de la loturile nationale pentru a selectiona copiii talentati. Vor fi selectii pentru mai multe
ramuri sportive iar cei mai buni copii, care vor avea rezultate foarte bune in sportul de performanta,
vor primi burse. Sportul ii poate modela pe copii, le poate schimba in bine viata&#8220;, a spus
vicepresedintele Comitetului de Organizare, Cristian Zgabercea.

A doua editie a Cupei &#8220;Marii Negre&#8220; va avea loc in perioada 22 octombrie - 20
noiembrie si fiecare echipa poate inscrie in competitie atit jucatori legitimati cit si jucatori
nelegitimati. Cele trei etape din fiecare grupa se vor disputa pe 21-22 octombrie, 28-29 octombrie si
4-5 noiembrie. Partidele din 16-imile de finala, optimi, sferturi si semifinale se vor disputa intr-o
singura mansa. Marea finala va avea loc pe 20 noiembrie, in nocturna, pe Stadionul
&#8220;Farul&#8220; si va fi transmisa in direct de Neptun TV. Iata si componenta celor opt grupe -
Grupa A: Hirsova, Girliciu, Horia, Topalu; Grupa B: Medgidia, Cernavoda, Tortomanu, Mircea Voda;
Grupa C: Independenta, Topraisar, Baraganu, Ciocirlia; Grupa D: Ostrov, Baneasa, Ion Corvin,
Dobromir; Grupa E: Adamclisi, Aliman, Deleni, Lipnita; Grupa F: Pantelimon, Mihail Kogalniceanu,
Nicolae Balceascu, Gradina; Grupa G: Cerchezu, Amzacea, Chirnogeni, Negru Voda; Grupa H:
Municipal Constanta, Pecineaga, Cumpana, Lumina. Competitia este organizata de Consiliul
Judetean Constanta, iar parteneri sint Primaria Municipiului Constanta, primariile localitatilor inscrise
in competitie, DSJ, Asociatia Judeteana de Fotbal si Inspectoratul Scolar Judetean. Prima editie a
fost cistigata de Ostrov.
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