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Aflată în perioada de pregătire de dinaintea reluării partidelor 

oficiale din Liga Națională, echipa de handbal seniori a 

Universității Suceava a început seria celor cinci meciuri test 

programate în această lună. Marți, de la ora 17.30, echipa 

pregătită de antrenorii Adrian Chiruț și Iulian Andrei a evoluat 

pe terenul uneia din candidatele la titlu în acest an în Liga 

Națională, Potaissa Turda, într-un meci pe care gazdele l-au 

câștigat la o diferență de 12 goluri, scor final 37 – 25. În debut 

de meci, Turda s-a distanțat la patru goluri, dar universitarii au 

revenit, iar după un sfert de oră, gazdele au început să se 

distanțeze, pe fondul unui joc deschis, dar în care sucevenii au 

ratat foarte mult. La pauză, Potaissa avea deja 7 goluri diferență, 

scor 19 – 12, iar în partea a doua jocul a continuat în aceeași 

direcție, Universitatea testând mai multe formule de echipă, în 

teren intrând toți jucătorii ce au făcut această deplasare. În plus, 

studenții nu au avut o atitudine agresivă în apărare, probabil și 

pentru a nu risca noi accidentări, ce au decimat lotul în turul 

campionatului. 

„Mă așteptam să pierdem, dar cu siguranță nu la această 

diferență. Venim după o perioadă de încărcătură fizică și-n plus 

am întâlnit o echipă puternică, ce se bate pentru titlu și care avea 



deja două meciuri test disputate. Am greșit foarte mult la 

finalizare, iar în apărare n-am avut acea răutate din meciurile 

oficiale și aici s-a făcut diferența. Am văzut în mare parte ce 

avem de îndreptat în jocul nostru, mai ales c-am folosit tot lotul 

în diferite formule”, a explicat antrenorul Adrian Chiruț. 

  

Adrian Chiruț încearcă să identifice un prim VII în meciurile ce 

urmează 

Ieri la amiază, echipa CSU Suceava a bifat un al doilea meci de 

pregătire, pe terenul echipei de pe locul III din seria a II-a din 

Divizia A, Universitatea Cluj. La capătul a două reprize, 

sucevenii s-au impus fără probleme, cu scorul de 41 – 29, după 

ce la pauză a fost 25 – 15. 

„În meciurile ce urmează vom încerca să identificăm jucătorii 

ce-și doresc să lupte pentru îndeplinirea obiectivului și să facem 

un prim VII pe care-l vom folosi mai mult în partea a doua a 

campionatului, una foarte importantă. Avem tot lotul la 

dispoziție și vom încerca să înlăturăm cât mai multe greșeli ce 

apar în jocul nostru. În aceste două meciuri au revenit în teren și 

jucătorii ce au fost la recuperări mai lungi, inclusiv portarul 

Cristian Tcaciuc, ce nu este refăcut 100%, dar cu siguranță va fi 

până la primul meci oficial”, a completat Adrian Chiruț. 

Mâine, de la ora 17.00, echipa suceveană va disputa al treilea 

meci test, pe terenul liderului din seria I a Diviziei A, Știința 

Municipal Bacău, iar săptămâna viitoare va avea două meciuri 

tari, acasă la liderul clasamentului din Liga Națională, Steaua 

București, miercuri și joi, pe 24 și 25 ianuarie. 



Pe 31 ianuarie, CSU Suceava va relua campionatul cu un meci la 

CSM București, ce va fi transmis în direct pe postul de 

televiziune TVR, începând cu ora 17.30.  
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Filmul „Ouăle lui Tarzan” va fi proiectat la USV 

Casa de Cultură a Studenților Suceava oferă sucevenilor 

proiecția filmului „Ouăle lui Tarzan”, în regia lui Alexandru 

Solomon. 

Evenimentul va avea loc în Auditorium ”Joseph Schmidt” al 

Universității din Suceava, de la ora 19.00. Prețul unui bilet 

pentru elevi și studenți este de 5 lei, acestea putând fi procurate 

de pe www.ccs-sv.ro, www.biletesuceava.rosau de la sediul 

Casei de Cultură a Studenților (lângă Auto Albina, str. Zorilor, 

nr. 6), de luni până vineri, între 9:00 și 18:30. 
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În primul meci amical al pregătirilor de iarnă din acest an, CSU 

Suceava a evoluat pe terenul echipei Potaissa Turda, ocupanta 

locului IV în clasamentul Ligii Naționale de handbal masculin. 

Jocul a fost unul deschis, dovadă fiind și scorul final înregistrat, 

37-25 în favoarea gazdelor. 

Cum a fost prima partidă după antrenamentele fizice, scorul a 

http://www.ccs-sv.ro/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biletesuceava.ro%2F&h=ATME4xaAikJybBsJ_ZX1ebDtxIBHh64mUn_WGQ7SYcvf8KevaiYkijbbixG4FA658kMSRUCKoM5lr-1KgG8PhIOy2bTlbA-FjBXt5Quj7w-UQkC-JPw_qFoq6WDaaKsOLfUXnsbjZxWoRfVT_7LQL3_OlvdIUU2Mdc9GdAZxUXdreSR8


contat mai puțin, important fiind efortul depus de jucători. Elevii 

antrenorilor Adi Chiruț și Iulian Andrei au alergat și s-au luptat 

cu adversarii lor, însă precizia aruncărilor lor a lăsat de dorit. 

Lucru pozitiv de consemnat, pentru gruparea suceveană, a fost 

revenirea pe teren după o perioadă lungă de absență a lui 

Sebastian Polocoșer, Bogdan Șoldănescu și a portarului Cristi 

Tcaciuc. La echipa clujeană au jucat noile achiziții, portarul 

Irimuș și pivotul Stamate. 

Deși scorul nu a contat, trebuie totuși de menționat faptul că 

handbaliștii suceveni au ratat din toate pozițiile posibile și chiar 

și din cele imposibil de ratat. Pentru CSU Suceava urmează încă 

patru jocuri de pregătire cu U Cluj, CSȘM Bacău și două cu 

Steaua București, toate în deplasare. 

CSU Suceava: Duman, Bobeică, C.Tcaciuc – Alexa, Ciobotariu 

(1), Burlacu (2), I.Tcaciuc, Șoldănescu, Polocoșer, Costea, 

Baican (6), Olariu (3), Sandu Mihai (1), Cotinghiu (1), Târzioru 

(6), Sipka (5). 
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CSU Suceava a înregistrat o înfrângere și o victorie în primele 

doua meciuri amicale programate în aceasta iarna. Marți seara, 

http://www.svnews.ro/


 amicalele din Arad echipa antrenata de Adi Chiruț și Iulian Andrei a cedat pe terenul 

celor de la Potaissa Turda, cu scorul de 25-37, la finalul unui 

meci în care, cu excepția lui Alin Petrea, nerefăcut complet după 

operația la genunchi, universitarii au rulat întreg lotul de 

jucători. Pe fondul paradelor avute de noua achiziție, portarul 

Ionuț Irimus, și a golurilor marcate de pe extrema de Asoltanei, 

gruparea ardeleana a intrat la pauza cu un avantaj de șapte 

goluri, scor 19-12, iar pana la fluierul final s-a distanțat la 37-25. 

Cu șapte, respectiv cinci goluri, interul Adi Tarzioru și pivotul 

Bogdan Baican au fost cei mai buni marcatori ai formației 

sucevene. 

Miercuri, în cel de-al doilea amical disputat în Ardeal, “alb-

albaștrii” s-au impus pe terenul divizionarei secunde 

Universitatea Cluj, cu scorul de 41-29, după ce aveau încă de la 

pauza un avantaj de zece goluri pe tabela, scor 25-15. 
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