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Sâmbătă seară, de la ora 18.00, echipa de handbal a Clubului 

Sportiv Universitar din Suceava va avea un meci foarte 

important în îndeplinirea obiectivului, în compania Politehnicii 

Iaşi, o contracandidată în lupta pentru menţinerea în Liga 

Naţională. Este pentru a doua oară când studenţii suceveni joacă 

în acest sezon în faţa propriilor spectatori în sala „Dumitru 

Bernicu” de la LPS şi de aceea oficialii echipei au solicitat să 

joace sâmbătă seara şi nu duminică, pentru a avea cât mai mulţi 

suporteri care să-i încurajeze. Meciul va fi unul de „şase puncte”, 

şi asta deoarece ambele echipe au şanse mari să lupte şi-n play-

out, acolo unde vor conta doar punctele din întâlnirile directe. 

Chiar dacă n-au acumulat puncte în primele 4 etape, ieşenii au 

făcut jocuri foarte bune, dar au pierdut pe final, la diferenţe mici. 

Cel mai experimentat jucător al Universităţii, fost jucător la 

naţionala de seniori, extrema Florin Ciubotariu, ştie foarte bine 

că sâmbătă lupta din teren va fi una crâncenă, iar ambele echipe 

se vor bate pentru fiecare minge.   

„Jocul de sâmbătă se anunţă a fi unul dificil, în compania 

Politehnicii Iaşi, o echipă cu jucători experimentaţi, ce au mai 

mulţi ani de Liga Naţională. Sunt convins că vor veni şi vor juca 

cu ambiţie şi cu o determinare foarte mare, mai ales pentru faptul 

că n-au reuşit să strângă puncte în acest început de campionat. 



Au avut şi ei şansa de a puncta, la Baia Mare şi acasă, cu 

Dunărea Călăraşi, unde au condus până pe final, dar au pierdut. 

Fiind un derby al Moldovei, sunt convins că va fi un meci de 

luptă. Noi suntem pregătiţi, ne-am antrenat bine în această 

săptămână, dar nu vom avea doi jucători importanţi pe axul 

central, Şoldănescu şi Burlacu. Sunt convins că cei ce-i vor 

înlocui o vor face foarte bine, mai ales că ţinem neapărat să 

câştigăm acest meci”, a explicat Florin Ciubotariu. 

 Antrenorul Adrian Chiruţ speră ca jucătorii ce vor intra în teren 

să dea totul pentru a câştiga 

Tehnicianul sucevenilor, Adrian Chiruţ, ştie că echipa sa nu va 

avea o misiune uşoară în faţa unei echipe experimentate, în care 

se regăsesc foşti jucători ai Sucevei, precum Andrei Spiridon, 

Cristian Bursuc sau Rareş Bursuc. 

„După părerea mea este cel mai greu meci de până acum, pentru 

că suntem obligaţi să luăm cele trei puncte. Avem două absenţe 

importante, în condiţiile unui lot subţire, dar ne vom baza pe ce 

jucători avem la dispoziţie şi vom face tot posibilul să luăm cele 

trei puncte foarte importante în îndeplinirea obiectivului. Şi ei au 

avut un program foarte greu, dar au făcut meciuri bune şi jocul 

lor a crescut de la etapă la etapă. Pe de altă parte şi noi jucăm 

acasă şi trebuie să dăm totul în acest meci, pentru a câştiga”, a 

declarat Adi Chiruţ. 

La capitolul financiar, tehnicianul sucevenilor a adăugat că 

Primăria Suceava a virat în contul clubului 50.000 de lei. 

„Ni s-au virat 50.000 de lei, dar avem promisiuni de la domnul 

primar şi de la consilierii locali că până la finalul lunii vom mai 



primi 150.000 de lei. Atunci vom începe să dăm şi la jucători, 

pentru a mai acoperi din datorii. E o perioadă foarte grea pentru 

noi, cu restanţe la jucători, cu accidentări, dar vom stânge 

rândurile şi vom da totul pentru a ne îndeplini obiectivul”, a spus 

Chiruţ.            
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Cele două formații din nordul Moldovei se întâlnesc mâine, de la 

ora 18.00, într-un meci din etapa a V-a a Ligii Zimbrilor la 

handbal masculin. 

 

 

Adi Pîrgaru 

 

 

CSU Suceava vrea 

toate cele trei puncte 

din derbiul 

moldovean cu Poli 

Iași 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.9 

 

Partida din etapa a V-a va avea loc mâine, de la ora 18, în sala 

Dumitru Bernicu.  
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Festivitatea de deschidere a anului universitar 2017-2018 va avea 

loc în Auditorium „Joseph Schmidt”, luni, 02 octombrie 2017, la 

ora 9.00. 
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