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Dorit de Mircea Toderici pe postul de director general al AJF-ului dacă ar fi câştigat alegerile,
Ovidiu Haţegan a fost inclus în schemă şi de actuala conducere. Cel mai valoros arbitru
arădean al ultimului deceniu a devenit mâna dreaptă a lui Claudiu Tripa, şeful arbitrilor arădeni.
Biroul Executiv al AJF-ului a decis să-i acorde lui Haţegan postul de vicepreşedinte în Comisia
Judeţeană de Arbitri. Arbitrul se alătură unei echipe din care mai fac parte Valentin Sabău
(secretar), Emil Cristea, Silviu Mocanu şi Doru Herţeg (membri).

  

Doi observatori

  

Biroul Executiv a mai anunţat că din sezonul viitor, partidele din Liga a 4-a vor avea doi
observatori, unul de arbitri şi unul de joc. Măsura nu va obliga cluburile la noi cheltuieli, baremul
actual urmând să fie redistribuit.

  

Mutarea la UTA, oficială

  

AJF a anunţat, tot după ultima şedinţă, că a fost aprobată semnarea contractului cu Consiliul
Local Arad. Instituţia arădeană urmează să se mute la UTA, acolo unde lucrările de
reamenajare sunt în curs de finalizare. CLM a decis să dea AJF-ului spaţiul fără să perceapă
chirie.

  

Voinţa Mailat merge la Turneul Campionilor

  

Relaţiile dintre Arad şi oraşele din Ungaria se extind şi la nivel de fotbal. Pe lângă acţiunile
comune cu judeţul Bekes, Campionatul fără Frontiere sau patrulaterele echipelor de arbitri, AJF
a intrat în parteneriat cu instituţia similară din Debrecen. Oraşul maghiar găzduieşte, de la 1
iulie, Turneul Campioanelor. Întrecerea reuneşte campioanele judeţelor Arad, Timiş, Satu Mare
şi Bihor, precum şi patru formaţii cu performanţe similare din Ungaria. Frontiera Curtici e însă în
aşteptare privind răspunsul FRF la cererea de acceptare în Liga a 3-a, aşa că la competiţie şi-a
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manifestat disponibilitatea să participe Voinţa Mailat. Trupa lui George Radu va fi însoţită la
Debrecen de fostul ei antrenor Gabor Biro, în prezent director general al AJF Arad.
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