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20 de jucători sunt așteptați la primul antrenament din 

această vară, programat astăzi, de la ora 17.00, în sala LPS. 

Echipa suceveană se va antrena în localitate până joia 

viitoare, când va pleca în Portugalia, unde își apără trofeul 

câștigat anul trecut la Campionatul European Universitar . 

CSU Suceava începe la mijlocul acestei săptămâni 

pregătirile pentru viitorul sezon al Ligii Zimbrilor la 

handbal masculin. La primul antrenament din această vară, 

programat astăzi, de la ora 17.00, în sala LPS, sunt așteptați 

în jur de 20 de jucători, printre care și două dintre cele patru 

achiziții efectuate în intersezon: portarul Valeriu Erhan 

(Dunărea Călărași), pivotul Alexandru Ionescu (Stiința Ba-

cău), centrul Maxim Oancea (Stiinta Bacău) și interul 

dreapta Cristian Adomnicăi, ultimul revenind acasă după 

șapte sezoane petrecute la Odorhei și Turda. Aceștia vor 

acoperi golurile lăsate de plecările lui Sebastian Polocoșer, 

Dușan Sipka, Cristi Tcaciuc și Gabi Cotinghiu. 

„Duman și Ionescu sunt la lotul național de tineret, în vreme 

ce Erhan se va prezenta la pregătiri începând de luni. Mai 

așteptăm un jucător pe postul de inter dreaptă, unde ne 

trebuie o dublură pentru Adomnicăi”, a precizat antrenorul 



Adi Chiruț, înainte de startul pregătirilor de vară. 

Trupa antrenată de Adi Chiruț și Iulian Andrei se va antrena 

în localitate până joia viitoare, când va pleca în Portugalia, 

la Coimbra, unde trebuie să-și apere trofeul câștigat anul 

trecut la Campionatul European Universitar. 

 Incep campionatul pe data de 5 septembrie 

Echipa suceveană va debuta în viitorul sezon pe data de 5 

septembrie, cu un meci pe teren propriu, în fața celor de la 

CSM București. De altfel, universitarii vor avea un program 

infernal în primele trei etape de campionat, când vor întâlni 

doar formații  pretendente la calificarea în play-off. 

„Nu sună prea bine programul din primele etape, când vom 

înfrunta CSM București, Turda și Dinamo. Este greu, dar 

până la urmă tot trebuie să jucăm cu toate echipele. Poate 

reușim o surpriză ca-n debutul sezonului trecut, când am 

câștigat la Constanța”, a precizat Adi Chiruț. 

 


