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Lotul Universității 

Suceava se reunește 

în această seară și 

începe pregătirea 

pentru noul sezon 

din Liga Națională 
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Pg.8 

 

După o lună și două săptămâni de pauză, componenții echipei de 

handbal seniori a Universității Suceava se vor reuni în această 

seară, la ora 18.00, la terenul sintetic de la Liceul cu Program 

Sportiv din Suceava, pentru a începe pregătirea noului sezon din 

Liga Națională. Pentru o parte dintre jucătorii lotului vacanța a 

fost mult mai scurtă deoarece săptămâna trecută au reprezentat 

România la Campionatul European Universitar din Spania, acolo 

unde au reușit în premieră pentru Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava să câștige medalia de aur. 

„Ne vom reuni mâine (miercuri n.r.) seară  la Suceava, dar având 

în vedere că o parte din jucători au avut un turneu foarte epuizant 

la europene, vom încerca să facem un program de recuperare și 

să-i aducem pe toți la același ritm și aceeași stare de spirit. Vom 

avea trei turnee de pregătire în luna august și ne dorim ca până la 

începutul campionatului să mai facem un meci sau două de 

pregătire, la finalul lunii viitoare. În plus încercăm să ne punem 

la punct pe toate posturile după plecările din vară, am adus trei 

sportivi în acest sens și mai suntem în discuții cu alții, în special 

pentru postul de pivot”, a declarat ieri antrenorul sucevean 

Adrian Chiruț. 

 

 



Echipa locală de handbal va începe turneele de pregătire cu 

Memorialul „Mihai Mironiuc” de la Suceava, un turneu 

organizat de Clubul Sportiv Universitar la care și-au mai anunțat 

prezența echipele din Iași, Focșani și Bacău, organizatorii 

suceveni dorindu-și și alte echipe. La o săptămână după, 

studenții vor participa la un turneu mai puternic la Vaslui, iar 

mai apoi la Baia Mare, acolo unde vor fi Potaissa Turda și Motor 

Zaporozhye din Ucraina. Mai mult, cu o săptămână înaintea 

începerii campionatului, antrenorii suceveni își mai doresc un 

meci sau două de pregătire, dar vor vedea ce adversar va fi 

disponibil.  

Universitatea Suceava va începe noul sezon pe 3 septembrie, cu 

o deplasare foarte dificilă la HC Dobrogea Sud Constanța, iar 

mai apoi va avea alte două deplasări grele, la Steaua București și 

Timișoara, iar între cele două meciuri va juca pe teren propriu, 

cu CSM București.   
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Azi, de la ora 18.00, la LPS va avea loc reunirea lotului echipei 

de handbal masculin CSU Suceava. 
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La primul comandament din această vară, programat astăzi, de la 

ora 18.00, în sala LPS, sub comanda antrenorului Adi Chiruț sunt 

așteptați în jur de 20 de jucători, printre care și cele trei achiziții 

reușite în intersezon: Mihai Sandu, Gabriel Cotinghiu și portarul 

Daniel Bobeică. 
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CSU Suceava incepe la mijlocul acestei saptamani pregatirile 

pentru viitorul sezon al Ligii Nationale la handbal masculin. La 

primul antrenament din aceasta vara, programat astazi, de la ora 

18.00, in sala LPS, sunt asteptati in jur de 20 de jucatori, printre 

care si cele trei achizitii reusite in intersezon, este vorba de 

portarul Daniel Bobeica (Stiinta Bacau), coordonatorul Mihai 

Sandu (HC Vaslui) si extrema dreapta Gabriel Cotinghiu (HC 

Vaslui). Cei trei vor acoperi golurile lasate de plecarile lui 

Andrei Draghici, Sasa Puljizovic, Cristian Bursuc si Lucian 

Preda. Primele zile sunt destinate recomodarii la efort, dupa care 

universitarii vor intra in regim de cantonament la Suceava. 

Luna august este destinata meciurilor de verificare. Primele 

jocuri vor avea loc cu ocazia Memorialului „Mihai Mironiuc”, 

turneul la care, pe langa gazdele de la CSU Suceava si mai 

anuntat prezenta nou-promovata Politehnica Iasi, CSM Focsani 

si divizionara secunda Stiinta Bacau. Apoi, trupa antrenata de 

Chirut va mai participa la doua turnee la Vaslui si la Baia Mare. 

Formatia suceveana va debuta in noul sezon al Ligii Nationale, 

in primul weekend din luna septembrie, in deplasare, cu HC 

Dobrogea Sud Constanța. 
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