ZEBRA CUP - Fotbal pentru nevazatori Zebra Talents Club House,
Bruxelles, Belgia 16-18 martie 2018
Echipa națională a României de fotbal pentru nevăzători a participat la Zebra Cup în
Bruxelles cu Grecia, Italia, Belgia. Romănia a caștigat locul 2
Rezultatele:
Charleroi (Belgia) 3 - România 2;
România 5 - Marche Roma (Italia) 0;
România 4 - Grecia 0.
Jucatorul si golgeterul turneului KOVACS FLORIN.

Federația Română de Fotbal a inaugurat primul teren pentru nevăzători din
România
Federația Română de Fotbal a inaugurat vineri, 17 august 2018, primul teren de fotbal
dedicat nevăzătorilor din România, la Buftea. Acest eveniment a fost marcat de meciul
de deschidere al turneului amical găzduit de țara noastră în aceste zile. Adversara
tricolorilor a fost selecționata Moldovei, pe care au învins-o cu 3-0. Golurile noastre au
fost înscrise de Florin Kovacs, care a reușit o ”dublă” și Mihai Nistor.
Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a vorbit în deschiderea meciului. ”Ne bucurăm că
am avut oportunitatea de a investi într-un astfel de teren și sperăm ca acesta să fie doar
începutul în ceea ce privește dezvoltarea fotbalului în acest segment. Sperăm că în anii
ce urmează să reușim să organizăm un Campionat European dedicat nevăzătorilor. De
astăzi, în familia echipei naționale intră și nevăzătorii”. Terenul a fost amenajat de
Federația Română de Fotbal ca parte dintr-un proiect de responsabilitate socială. La
turneul amical dedicat naționalelor formate din jucători nevăzători, participă România,
Germania și Moldova.
Rezultatele:
România-Moldova 3-0 (1-0)
România-Germany 2-3 (1-2)
Germany-Moldova 2-0 (1-0)

Federatia Romana De Fotbal - Baza Mogosoaia 10 noiembrie 2018

Dubla victorie în primele meciuri amicale de fotbal pentru Naționala României de
Nevăzători. România a disputat astazi două meciuri amicale împotriva reprezentantei
Cehiei.
În primul meci al tricolorilor, baietii au invins Cehia cu 3-0.
După prima victorie obținută, băieții nostri, au jucat de la ora 15:30 al doilea meci amical
tot cu reprezentanta Cehiei, unde tricolorii au invins cu scorul de 5-0.
Au marcat Florin Kovacs si Adrian Kovacs si Paun Tiberiu

