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Istorie de Aur...

... şi de rugină
Aurul Brad s-a calificat în turul 5 al Cupei României, după 1-0 cu Minerul 
Motru. În acest timp, terenul de fotbal de la CNAI este în paragină...                       
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Bradul începe să re-
descopere bucuria de a 
veni la stadion. 1.000 de 
oameni au fost în trib-
une la partida dintre 
Aurul şi Minerul Motru. 

Atmosferă de vis
1.000 de oameni au asistat la meciul dintre Aurul Brad şi Minerul Motru, din Cupă. 

Tribunele au fost pline. 
Mai mult, unii oameni 
s-au cocoţat în trib-
unele în care nu sunt 
încă gradene. Primăria 
a promis însă că se 

va rezolva această 
problemă. Nu de alta, 
dar la meciul din turul 
5 ar putea veni şi mai 
multă lume la stadi-
onul de la Botău.

Toţi cei prezenţi au 
cântat, au încurajat 
şi au văzut sacrificiul 
fotbaliştilor. Unul din-
tre ei, Bănărescu, are 
două coaste fisurate. 

Câţiva fani ai Aurului 
Brad, în frunte cu Re-
mus Şerban, au vopsit 
în urmă cu câteva zile 
tribunele stadionului, 
dar şi tabela de mar-
caj. Şi redactorul-şef al 
Brad24 a participat la 
această acţiune, care 
sperăm să se repete.

Fotografii: Brad24
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Continuă aventura frumoasă 
a Aurului Brad în Cupa 
României. O echipă de Liga a 
patra face legea pe teren pro-
priu în competiţia numărul 2 a 
României.

“Victima” de marţi a Aurului 
a fost Minerul Motru, echipă 
nou-promovată în Liga a doua. 
Diferenţa dintre cele două 
eşaloane s-a văzut în primele 
20 de minute, când oaspeţii au 
pasat mai bine, dar nu au avut 
mari ocazii de gol.

Uşor, uşor, Aurul a pus min-
gea jos şi a echilibrat partida 
de la Botău. Radu Filipaş a adus 
calificarea, cu golul din repriza a 
doua. Să vedem cum au jucat ai 
noştri:

Robciuc - 9 - a scos tot ce a 
prins. Prestaţie excelentă.

Lup - 7.5 - s-a achitat bine de 
sarcinile trasate la vestiar. 

Bănărescu - 7.5 - a avut ceva 
emoţii cu adversarii la început.

Filipaş - 10 - prestaţie perfectă. 
Bisorca - 7 - a început timid, 

dar a crescut apoi în joc.
Raţ - 7 - a depus un efort mare.
Almăşan - 7.5 - s-a coordonat 
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ROBCIUC

LUP RAŢ

C. LUPEA

ROTARIU

MICLEAN

LEAHA

ALMĂŞAN

BISORCA

FILIPAŞ

BĂNĂRESCU

I-au băgat în mină
Radu Filipaş a marcat singurul gol al partidei care a dus-o pe Aurul în turul 5 al Cupei României.

ECHIPA DE START

bine cu Leaha la mijloc. 
Leaha - 7.5 - s-a descurcat în 

faţa unor adversari buni. 
Miclean - 7.5 - a pendulat pe 

banda stângă tot meciul.
Rotariu - 7 - fundaşii Motrului 

nu l-au prea lăsat să respire.
Lupea - 7 - efort mare în atac.
Ciocan - 7.5 - a alergat mult la 

primul meci de la revenire.
Mihăilă - 8 - a pus presiune pe 

apărarea Motrului.
Polvrea - 8 - n-a lăsat nimic să 

treacă. 

La 39 de ani, Radu Filipaş 
a făcut un meci perfect 
contra celor de la Minerul 
Motru. În apărare a degajat 
toate mingile lungi venite 
pe vârfurile gorjenilor. Iar 
lovitura decisivă a dat-o în 
repriza a doua, când a mar-
cat golul calificării în turul 5 
al Cupei României. La final, 
Filipaş a fost îmbrăţişat de 
fiii lui chiar în faţa galeriei.

AURUL - MINERUL MOTRU 1-0

Filipaş a fost omul meciului
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Castelul Corvinilor din Hune-
doara va fi gazda primei ediţii 
a Festivalului Medieval. Vineri, 
sâmbătă şi duminică vor avea 
loc proiecţii de film, piese de 
teatru, workshop-uri culinare, 
parade ale costumelor, se vor 
auzi poveşti boiereşti şi se va 
dansa pe ritmuri medievale. 

Intrarea este liberă pen-
tru toţi cei care doresc să fie 
prezenţi la acest Festival. 

Festival Medieval

Mâine începe la Alba Iulia 
Festivalul Dilema Veche. 
Cetatea Alba Carolina va 
fi, astfel, umplută de voie 
bună, dar şi de dezbateri şi 
meşteşuguri. Festivalul va fi 
deschis de Andrei Pleşu, care 
va ţine la Hotel Medieval o 
conferinţă despre bătrâneţe. 

În Piaţa Cetăţii, scena 
indie, numită “Nori bizari 
& bucurie”, va aduce trei 
trupe din zona alternativă 
a disco-rock-ului: KUMM, 
Les Elephants Bizarres 

Iubitorii de istorie 
sunt aşteptaţi 
sâmbătă, de la ora 
10, la situl arheologic 
de la Grădiştea de 
Munte, cu ocazia 
Porţilor Deschise 
la Sarmizegetusa 
Regia. Cei prezenţi 
vor beneficia de 
ghidaje gratuite şi vor 
putea vizita şantierul 
arheologic aflat în curs 
de desfăşurare. 

Festival 
la Alba

Weekend-ul care vine 
aduce Zilele comunei Veţel. 
Vineri, va avea loc o serată 
literară. Sâmbătă se va ţine 
Cupa comunei Veţel la fot-
bal, iar seara vor fi recitaluri 
şi discotecă. Duminică, vor fi 
premiaţi copiii merituoşi ai 
comunei, dar şi cuplurile de 
aur. De la ora 18 va începe un 
spectacol folcloric, cu Tinu 
Verezeşan şi Mariana Deac. 

Zilele comunei Veţel

şi Norzeatic împreună cu 
Avant’n’Gard. 

Sâmbătă, de la ora 19, la 
Biblioteca Batthyaneum, va 
avea loc o discuţie despre 
cărţi, lectură şi biblioteci, 
între Liviu Papadima, Radu 
Paraschivescu şi Cătălin 
Ştefănescu. 

Târgul de meserii, de 
sâmbătă şi duminică, va fi 
o altă atracţie a festivalului, 
care se va încheia cu un 
concert extraordinar susţinut 
de Fanfara Ciocârlia. 

Porţi deschise la Sarmizegetusa Regia

Vă place voleiul pe nisip 
şi nu aveţi chef să mergeţi 
până la mare? O variantă 
mai simplă este Sibiu Sands, 
turneul de beach-volley de la 
Sibiu, de pe 30 august-1 sep-
tembrie. În Piaţa Mică va fi 
amenajat un teren, pe care 
vor putea concura atât ama-
torii, cât şi profesioniştii. Ac-
cesul la această competiţie 
va fi liber. 

Beach-volley la Sibiu
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DIVERSE
Vând FULARE făcute 
din dantelă de import. 
Fularele au aproximativ 
1.20 m, iar variantele 
de culori sunt diverse. 
Preţ: 35 lei. 
Comenzile pot fi făcute 
la numărul de telefon 
0768 348 510.

www.ziaruldesport.ro
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Comuna Vaţa de Jos, aflată 
la doar câţiva kilometri de 
Brad, oferă câteva comori 
care trebuie să fie păstrate. 
Este vorba despre bisericile 
din lemn cu o istorie 
extraordinară. Sunt nu mai 
puţin de 8 astfel de lăcaşuri 
de cult, construite cu sute 
de ani în urmă: “Buna 
Vestire” (Birtin şi Ciungani), 
“Sfântul Nicolae” (Brotuna, 
Basarabasa), “Adormirea 
Maicii Domnului” (Ocişor), 

Bisericile de lemn din comuna Vaţa de Jos au poveşti fascinante, care 
merită descoperite şi păstrate. Unele sunt vechi de peste 400 de ani. 

“Pogorârea Sfântului 
Duh” (Căzăneşti), “Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril” 
(Ociu, Târnava de Criş). 

Cea mai veche biserică 
de lemn din comună este 
cea din Ciungani, ridicată în 
anul 1600. Este declarată 
monument istoric, la fel ca 
alte 5 biserici din Vaţa de Jos. 

Şi aşezământul din 
Basarabasa are o istorie 
fascinantă. A fost clădit 
în secolul al XVII-lea şi 
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Comori la Vaţa

îmbogăţit cu pictură murală 
la jumătatea următorului 
veac. Programul iconografic 
este aşezat într-o ordine 
bine stabilită. În evoluţia 
picturii, ansamblul de la 
Basarabasa  este o operă de 
referinţă. Tocmai de aceea, 
biserica de aici are o valoare 
inestimabilă.

De vizitat este şi situl 
arheologic de la Vaţa de Jos. 
Comori sunt şi ansamblurile 
rurale de la Ciungani şi Căzăneşti. 
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De vânzare două case 
în aceeaşi curte, în 
Brad, pe strada Avram 
Iancu, lângă ACC. 
Suprafaţa totală: 2.700 
mp. Prima casă: 2 
camere decomandate, 
bucătărie, baie, hol, 
cămară, terasă. A doua: 
3 camere, bucătărie, 
baie, cămară, terasă. 
Dependinţe: bucătărie 
de vară, garaj, depozie 
de lemne, fântână. Cur-
tea: 1.000 mp. 1.700 mp 
teren agricol şi livadă.
Relaţii la 0736 436 095 
şi 0741 341 149. 

Vizitaţi  brad24h.wordpress.com 
şi vedeţi şi alte anunţuri. Dacă vreţi să vindeţi / 
cumpăraţi / închiriaţi ceva, contactaţi-ne la 

brad24hunedoara@yahoo.com.
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SUPER-OFERTE
MILANO - CITY BREAK - 4 ZILE

289 DE EURO  / PERSOANĂ / SEJUR 3 NOPŢI
Servicii incluse:
- zbor direct Bucureşti - Milano - Bucureşti;
- taxele de aeroport;
- 3 nopţi cazare cu mic dejun la Hotel Sant 
Ambroeus 3*.
Perioada de călătorie: septembrie -octombrie.

Vând prune, Valea 
Bradului, preţ nego-
ciabil. 
Relaţii la 0727 981 070.

MALTA - 10.10 ŞI 17.10 - 7 NOPŢI
480 DE EURO  / PERSOANĂ / SEJUR 3 NOPŢI
Servicii incluse:
- zbor direct Bucureşti - Malta - Bucureşti;
- 7 nopţi cazare în regim ALL INCLUSIVE;
- asistenţă turistică;
- transfer de la aeroport la hotel şi retur.
Ofertă valabilă în limita locurilor disponibile.
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Duminică se reia şi 
campionatul Ligii a V-a, 
Valea Mureşului. În 
această serie s-a produs 
o apariţie importantă. 
După abandonul din 
eşalonul imediat 
superior, Zarandul 
Crişcior s-a înscris din 
nou şi va pleca la drum 
de jos. În prima etapă, 
Zarandul va merge la 
Veţel.  Ieri, Zarandul 
a pierdut amicalul cu 
Metalul, 2-4. Achim şi 
Duma au marcat. 

Campioana sezonului 
precedent, Key Safety 
Systems Ribiţa, va juca 
tot în deplasare în prima 
rundă. Ieri, ribiţenii au 
aflat că nu vor mai merge 
la Luncoiu de Jos, echipă 
care s-a retras, ci la 
Minerul Teliuc, trimisă în 
Seria Valea Mureşului. 

Start şi în Liga a V-a

Foto: Brad24

3 echipe din zonă 
vor începe campion-
atul Ligii a V-a.

Unirea Veţel - Zarandul Crişcior
Minerul Teliuc - KSS Ribiţa
Victoria Dobra - Santos Boz
Ponorul Vaţa - Mureşul Pricaz
Mureşul Brănişca - Berianul Beriu

PRIMA ETAPĂ - 1 SEPTEMBRIE, ORA 11:00 Ribiţa nu-l mai are pe 
Mihai Haneş, care s-a 
retras. Însă Filipaş şi 
Cioară promit surprize 
în primul “11” la partida 
de duminică.  Una este 
Marcel Lupea (Aurul).

VTM Râuşor e duminică

Urban Bike Tag, la Gurasada
Festivalul dedicat biker-
ilor, realizatorilor de graf-
fiti şi muzicii electronice a 
ajuns la ediţia a doua şi va 
avea loc pe 30 şi 31 august 
la Gurasada Park. Punctul 
forte al acestei manifestări 
îl constituie concursul de 
Dirt jump. La graffiti vor 

veni artişti precum Zed1, 
TreiPic şi Gab. Ambianţa va 
fi asigurată de Jon Kenne-
dy, unul dintre cei mai buni 
JD de muzică electronică. 
Spectatorii vor trebui să 
plătească 10 lei pentru 
prima zi a festivalului şi 15 
pentru a doua. 

Duminică, 1 septembrie, 
va avea loc ediţia a treia 
a Cupei VTM Râuşor, o 
întrecere de raliuri care 
se anunţă extrem de 
spectaculoasă şi la care ar 
putea participa şi câţiva 
brădeni, printre care Mi-
hai Câmpeanu junior, 
Adrian Măduţa şi Radu 
Dobârcău. 
Startul pentru 
recunoaşterea traseu-
lui se va da la ora 08:15. 
Antrenamentul cronome-
trat va avea loc două ore 
mai târziu, iar cele două 

manşe de concurs vor 
porni la 12:45. 
La 16:30 vor fi afişate 
rezultatele. Ziua se va 
încheia cu festivitatea de 
premiere care va avea 
loc la cabana Iris, în jurul 
orei 17:00. 
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În paragină...
Terenul de la CN        “Avram Iancu” nu mai e                  îngrijit de nimeni. 

de milioane de lei 
este bugetul 

Municipiului Brad

20
În urmă cu 10-15 ani, 

curtea liceului vuia 
de zgomotele copiilor 
care mergeau să joace 
fotbal, baschet, tenis 
cu piciorul, tenis de 
masă. Mai mult, week-
end-urile aduceau 
meciurile echipei CF 
Aliman, la care ju-

cau, printre alţii, Florin 
Maxim (ajuns ulterior 
la Steaua), Bocşa, Se-
celean şi Luţiu. Acum, 
terenul mare de fotbal 
este în paragină. Dom-
nul profesor Iezan s-a 
tot îngrijit de suprafaţa 
de joc, până a văzut 
că nu este ajutat de 

nimeni şi a renunţat. 
Acum, gazonul este 
plin de buruieni, în loc 
să fie folosit de echi-
pele de juniori de la 
Aurul, care s-ar putea 
antrena acolo, în loc să 
folosească terenul de 
la Botău. 

Durerea mare este că 

sportul nu mai este o 
prioritate, deşi este un 
sport care cultivă fizi-
cul şi spiritul. 

Se găsesc fonduri 
pentru organizare de 
festivaluri, dar pen-
tru un cosaş care să 
cureţe buruienile nu se 
pot aduce nişte bani...

Nici terenul de baschet nu o 
duce prea bine. Nu este nivelat, 
iar iarba a apărut deja şi creşte 
liniştită. Dincolo, lângă terenul 
de handbal, cele două mese 
de ping-pong au fost acoper-
ite de buruieni şi nimeni nu se 
sinchiseşte să trimită pe cineva 
să cureţe. Gardul terenului de 
handbal este vechi şi rupt în 
câteva locuri.



AURUL BRAD - MOTRU 1-0

FOTO10


