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Frigul continuă să
domnească în sălile
de curs ale USV

Obiectiv de Suceava Local

Studenții USV continuă să învețe în săli în care
temperaturile sunt situate mult sub cel normale.

Deși temperaturile su început să fie mai ridicate în
sălile de clasă ale USV, totuși în amfiteatrele
corpurilor A și D acestea continuă să fie mult mai
scăzute, comparativ cu cele normale.

Dănuț
Chidoveț

CSU Suceava va
participa la două
turnee amicale în
intersezon

Obiectiv de Suceava Pg.11

Reveniti la antrenamente de aproape o saptamana,
componentii echipei CSU Suceava vor participa la
doua turnee de meciuri amicale pana la reluarea
Ligii Nationale la handbal masculin, programata sa
aiba pe data de 4 februarie.

La mijlocul saptamanii viitoare, trupa pregatita de
Adi Chirut si Iulian Andrei se vor deplasa la
Focsani, pentru un turneu la care si-au mai anuntat
prezenta gazdele de la CSM, divizionara secunda
Stiinta Bacau si o a patra echipa ce va fi anuntata



zilele urmatoare. In perioada 26-28 ianuarie,
formatia suceveana isi va testa fortele la Iasi in
cadrul unui turneu de pregatire ce va aduna la start
sase formatii, printre care HC Vaslui, CSM
Focsani si HCM Sighisoara.
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Handbaliștii
suceveni vor
participa la două
turnee de pregătire în
intersezon

www.gazetasv.ro Handbal
IDEM

Marius Șuiu
Universitatea are
două turnee de
pregătire în această
pauză competiţională
de iarnă

Monitorul de Suceava Pg.7

De săptămâna trecută, componenţii echipei de
handbal seniori a Clubului Sportiv Universitar din
Suceava au revenit la antrenamente, pentru a
pregăti a doua parte a sezonului din Liga
Naţională. După trei zile de reacomodare la efort,
handbaliştii pregătiţi de antrenorii Adrian Chiruţ şi
Iulian Andei au intrat de luni într-un program mai
intens de pregătire, în special fizică. Până la
reluarea meciurilor din Liga Naţională, studenţii
şi-au propus să desfăşoare şi mai multe partide
test. În această săptămână, Universitatea Suceava a
primit o nouă invitaţie la un turneu de pregătire la



Focşani, ce este programat săptămâna viitoare. Cu
o săptămână înaintea primului meci, sucevenii vor
evolua la un al doilea turneu de pregătire, în
perioada 27-29 ianuarie, la Iaşi. Aici, pe lângă
echipa locală, Politehnica, ce luptă pentru
promovarea în Liga Naţională, vor mai fi prezente
formaţii precum CSM Focşani 2007, HC Vaslui şi
Sighişoara.


