
Fotbaliştii craioveni vor să uimească Franţa 

 

 

 

Echipa de fotbal a Liceului Tehnologic Auto Craiova pleacă sâmbătă dimineaţă în Franţa, 

urmând să participe la Campionatul Mondial Şcolar 

Echipa de fotbal a Liceului Tehnologic Auto Craiova a cucerit vinerea trecută Cupa Ministerului 

Educaţiei Naţionale, o performanţă pentru care Alex Cioablă şi colegii săi merită apreciaţi. Odată cu 

ridicarea trofeului deasupra capului, elevii lui Paul Răducan au primit şi sarcina să reprezinte cu brio 

România la Campionatul Mondial Şcolar, care se va desfăşura la Bordeaux, în intervalul 14-22 

aprilie. La acest turneu final, echipa noastră face parte din grupa C, alături de reprezentantele 

Braziliei, Africii de Sud, Greciei, Belgiei (Valonia) şi Ungariei. Componenţa celorlalte trei grupe este 

următoarea: grupa A: Turcia, China, Danemarca, Austria, Finlanda, Bulgaria; grupa B: Slovenia, 

Guatemala, Franţa, Italia, Cehia, Belgia (Flandra); grupa D: Germania, Chile, Luxembourg, Suedia, 

Slovacia, Cipru. În grupă se joacă după sistemul „fiecare cu fiecare“, iar după această fază meciurile 

vor deveni eliminatorii.  

La această întrecere regulile au suferit unele modificări. În primul rând, repriza este de 30 de minute, 

nu de 45, doar finala având două părţi a câte 40 de minute fiecare. În cazul în care egalitatea va 

persista în timpul regulamentar, nu vor avea loc cele două reprize suplimentare şi nu se vor executa 

lovituri de departajare. În loc să bată penalti, jucătorul desemnat de antrenor va porni cu mingea la 



picior de la mijlocul terenului şi are la dispoziţie zece secunde să-l învingă pe portar. De asemenea, 

cartonaşul galben va avea repercusiuni, cel sancţionat urmând să stea pe banca de rezerve timp de 

cinci minute efective de joc. Portarul poate fi înlocuit dacă vede „galben“, cu condiţia să treacă pe 

tuşă un jucător de câmp. 

 

Optimismul primează  

în tabăra craioveană 

 

Profesorul Liceului Tehnologic Auto Craiova, Paul Răducan, a afirmat că obiectivul echipei sale este 

clasarea în prima jumătate a ierarhiei finale. „Trăim un vis frumos. În primul rând, am câştigat Cupa 

Ministerului, iar acum mergem în Franţa şi băieţilor o să le cânte Imnul României. Este o onoare şi 

totodată o obligaţie pentru noi ca să facem o treabă cât mai bună. La start sunt 24 de echipe, iar noi 

ne-am dori să prindem podiumul, pentru că asta-i firea noastră de olteni, vrem să fim printre primii 

tot timpul, dar trebuie să fim realişti şi modeşti. În primul rând, trebuie să trecem de faza grupelor, iar 

la final trebuie să ne regăsim în prima parte a clasamentului. Vom lua pas cu pas fiecare meci şi vom 

încerca să-l câştigăm. Dacă vom fi acolo în faţă la final, va fi excelent. Suntem bine pregătiţi şi vrem 

să facem cinste liceului, oraşului nostru şi României“, a declarat profesorul Paul Răducan, pentru 

GdS. 

 

„Vrem cât mai sus“ 

 

Chestionat în legătură cu viitoarele partide de la Bordeaux, căpitanul echipei craiovene, Alex 

Cioablă, a afirmat că se teme de jucătorii brazilieni, dar el şi colegii săi vor face tot ce le stă în putere 

să treacă de faza grupelor şi să câştige respectul adversarilor. „Sperăm să facem o figură frumoasă la 

această competiţie. Nu ne va fi uşor, vom întâlni Brazilia şi Belgia în grupă, dar noi formăm un grup 

unit de mult timp şi cred va fi un atu acest lucru. Vrem să fim cât mai sus în clasament“, a spus Alex 

Cioablă, pentru GdS. 

Echipa Liceului Tehnologic Auto din Craiova este formată din următorii: portari: Laurenţiu Popescu, 

Ionuţ Amza; jucători de câmp: Irinel Lică, Sandu Diego, Ştefan Enache, Valentin Troacă, Darius 

Preda, Giani Marinoiu, Antonio Cruceru, Cătălin Ionescu, Claudiu Marin, Alex Cioablă, Andrei 

Georgescu, Marius Duriţă, Robert Tămârş, Ionuţ Nistorescu, Cătălin Grosu şi Alex Popescu. 

Delegaţia României, care va cuprinde şi câştigătoarea Cupei Ministerului Educaţiei Naţionale la 

fotbal feminin, reprezentanta judeţului Cluj, va fi prezentă mâine la Ministerul Educaţiei Naţionale, 

urmând ca sâmbătă dimineaţă să „zboare“ spre Franţa 

 


