GOALBALL ÎNTERNAȚIONAL 2017
5-9 Aprilie 2017
Vytautas the Great Vilnius Lions Club Cup, Lithuania
În perioada 5-9 Aprilie s-a desfăsurat în capitala Lituaniei, unul dintre cele mai
importante turnee de goalball ale începutului de an. România a fost repartizatî în grupa
cu Lituania (campioana mondială), Canada și Japonia. După două înfrângeri cu Lituania
și Canada, jucătorii noștrii au termînat la egalitate 8-8 cu Japonia. În faza a doua a
competiției au jucat cu Cehia, pe care au învins-o cu 10-6, Cehia ocupând în
clasamentul mondial locul 17. Din păcate în ulimul meci au pierdut cu Japonia(6-4). De
menționat faptul că toate echipele participante sunt în top 20 mondial , cu excepția
României care ocupă locul 50. Echipa noastră a fost revelația turneului, fiind felicitată
de către conducerea IBSA goalball și de către organizatori. În luna mai , națională se va
deplasa la Praga, unde va participa la un alt turneu important. Felicitări baieți și suces!

Middle Euro Goalball League (MEGL) , Etape 3 Slovenia 13-15 aprile 2017

Echipa senior de goalball a participat la etape 3 - Middle Euro Goalball League. Șase
echipe sunt în această MEG liga: Ungaria, Slovenia, Marea Britania, Montenegro,
Israel, România. Rezultatele au fost:
România - Israel - 9-6.
România - Slovenia - 8-18
România - Israel - 11-15,
România - Muntenegru - 7-7.
În iunie va avea loc în Ungaria, ultima etapă a competiției. Momentan suntem pe locul 4
pentru 2017/2018.

Turneu de GOALBALL pentru Nevazatori sub 19 ani, Tata, Ungaria 24 iunie 2017
Atât echipa de goalball fete cât și echipa de goalball masculin U19 membri la Clubul
Sportiv Lamont au ocupat prima poziție pe podium la turneul de pregătire organizat în
Tata, Ungaria. Fetele au reuşit să învingă în fînaĺă echipa de senioare a Ungariei, iar
băieții au devansat echipele naționale ale Poloniei și Ungariei!!!!! Felicitări!

Campionatului European de goalball div C, Chișînau Moldova
5-12 septembrie 2017
România a participat în primul miecul la Campionatului European de goalball div C în
Chișinău contra Danemarca și a pierdut 14:12. Astăzi echipa noastră a pierdut cu Rusia
10-8 și cu Olanda 7-6. Toate meciurile au fost foarte aproape și noi am terminat pe locul
9. A fost o experiență minunată pentru noi și am învațat mult. Felicitări întregii echipe și
antrenorului lor.

Jocurile Europene Paralimpice de Tîneret ~ Genova 11-14 octombrie 2017
România a participat în premieră cu o echipă de goalball la Jocurile Paralimpice
Europene de Tineret din Italia. După medalia de #Bronz cucerită la prima participare la
Jocurile Paralimpice Europene de Tineret a echipei de goalball a României, formată din
jucătorii: Kovacs Krisztian, Burulea Nicolae, Burulea Emanuel, Georgiu Robert și Vitan
Mihai, sub îndrumarea antrenorului Crăciun Calîn, au primit și premiul de cea mai fair
play echipa dîn cadrul Jocurilor Paralimpice Europene dîn Genova. Este o surpriză
foarte placută pentru noi!

26 noiembrie 2017
Middle European Goalball League (MEGL) 2018 - 4 etape
Echipa CS Lamont (Seniori) au obtînut trei victorii în prima etapa a turneului
MEGL 2018.
România - Muntenegru - 20-11
România - Ungaria - 11-8:
România - Slovenia - 9-12
România - Israel - 14-4
Clasament fînal - Prima Etapa:
1 Slovenia
2 România
3 Israel
4 Ungaria
5 Muntenegru

Ifaistiada Men's Goalball Tournament 2017: Thessaloniki Greece
1-3 decembrie 2017
Echipa natională a României a participat în Thessaloniki, Greece
1-3 dicembrie. România a castigat medalia de argînt!
România- Grecia 7-17
România- Grecia (Pirsos) 12-2
România -Rușia (Moscow) 13-12
România -Rușia (Tula) 16-6
Finală
România - Grecia 4-5.

