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Dacă în prima etapă au fost aproape de o remiză cu CSM 

Bucureşti, sâmbătă, în etapa a doua din Liga Naţională de 

Handbal, jucătorii Universităţii Suceava au pierdut la scor meciul 

disputat pe terenul celor de la Potaissa Turda, 20 – 32. Jocul a 

fost mai echilibrat doar în primele 20 de minute, dar mai apoi 

elevii lui Adi Chiruţ şi Iulian Andrei au ratat foarte mult, iar 

gazdele s-au distanţat la nu mai puţin de opt goluri după primele 

30 de minute de joc. 

În partea a doua, CSU a continuat jocul modest la finalizare, dar 

şi-n apărare, pierzând la nu mai puţin de 12 goluri diferenţă. 

„Din păcate, continuăm să ratăm foarte mult, în meciul de la 

Turda având un aport important şi portarul gazdelor, Irimuş, care 

a avut o zi foarte bună. Jocul a fost echilibrat doar 20 de minute, 

apoi s-a rupt totul când n-am mai reuşit s-o băgăm în poartă. 

Dacă nu vom reuşi să eliminăm această problemă şi nu ne vom 

materializa în gol situaţiile de poartă ne va fi foarte greu în 

continuare să emitem pretenţii”, a explicat antrenorul sucevenilor 

Adrian Chiruţ. 

Pentru CSU din Suceava au marcat sportivii: Burlacu (5 goluri), 

Târzioru (4), Olariu şi Oancea, câte 3 goluri fiecare, Adomnicăi 

şi Ciubotariu, câte două goluri, Siamatas (1). 

La doar trei zile după acest meci, mâine, de la ora 18.00, echipa 

Universităţii va primi vizita campioanei Dinamo Bucureşti.    
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În prima rundă CSU Suceava a arătat că se poate ridica la nivelul 

unei echipe de top cu un buget net superior cum este CSM 

București, însă în etapa a II-a, formația suceveană a pierdut fără 

drept de apel în fața câștigătoarei Challenge Cup, Potaissa Turda. 

Elevii antrenorului Adrian Chiruț au repetat jocul extrem de 

modest din prima repriză al celui cu bucureștenii marcând de 

această dată cu clujenii doar 8 goluri! 

 

Disputa dintre Potaissa Turda și CSU Suceava a fost echilibrată 

până în miutul 10 când scorul era 5-5. Din acest moment, 

extrema dreaptă Andrei Olariu a cedat în duelul său direct cu 

portarul gazdelor Irimuș, iar conducătorii de joc, Petrea și Sandu 

Mihai s-au dovedit a fi extrem de neinspirați. 

 După o evoluție bună a apărătorului buturilor sucevenilor, 

Erhan, în ultimele minute ale primei reprize el, ca și înlocuitorul 

său, Iulian Andrei, a primit câteva goluri de la circa 10 metri 

distanță. A fost 14-8 la pauză, dar se miza pe revenirea 

universitarilor suceveni în partea secundă, la fel ca în meciul cu 

CSM București. 

 

Din păcate, la un moment dat al actului secund, handbaliștii 

suceveni au cedat total, iar antrenorul Adrian Chiruț a considerat 

că nu mai este nimic de făcut și a utilizat întreg lotul de jucători. 

Decizia a venit și în urma faptului că gruparea clujeană a jucat 

destul de dur pe faza defensivă acest lucru dovedind încă o dată 

că la Turda se câștigă foarte greu. Cum s-a jucat practic fără 

defensive, diferența a fost făcută de evoluțiile portarilor. Portarul 

gazdelor Irimuș s-a dovedit a fi de netrecut și scorul a luat treptat 

proporții și la final Potaissa Turda s-a impus în fața echipei CSU 



Suceava cu 32-20. 

 

Pentru suceveni urmează duelul din etapa a III-a cu campioana 

Dinamo București și treptat trebuie să intre în febra competițiile 

pentru că după primele trei runde de „foc”, vor urma și partide cu 

formații mai accesibile. 
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CSU Suceava a pierdut fără drept de apel la Turda. Formația 

condusă de Adrian Chiruț și Iulian Andrei a fost surclasată 

sâmbătă seară, pe terenul Potaissei, cu scorul de 20-32, într-un 

meci din etapa a doua a Ligii Zimbrilor. 

Universitarii au ținut pasul cu deținătoarea Cupei Challenge, 

doar în primul sfert de oră al întâlnirii, la finalul căruia 

Adomnicăi marca în poarta fostei sale echipe pentru 5-5. Pe 

fondul intervențiilor lui Irimuș, formația ardeleană s-a desprins la 

8-5, în minutul 21, iar până la pauză și-a dublat avantajul de pe 

tabelă la șase lungimi, scor 14-8. 

Fără replică din partea oaspeților, Potaissa și-a continuat recitalul 

în repriza secundă, Pavel ducând scorul la 18-10, în primele 

șapte minute de la reluare. Minutul 53 avea să consemneze și cea 

mai mare diferență de pe tabelă, 28-16, ecart de 12 goluri ce avea 

să se păstreze până la final. 

Potaissa Turda: Irimuș, Szopka, Fleșer – Cîntec (8 goluri), 

Thalmaier (6 goluri), Talas (4 goluri), Savic (3 goluri), Pavel (3 



goluri), Pop (3), I. Rotaru (2), Ghiță (1), Szoke (1), Laslo (1), 

Lazăr, L. Ignat, Pințoiu. Antrenor: Horațiu Gal. 

CSU Suceava: Erhan, Andrei, Duman – Burlacu (5 goluri), 

Tîrzioru (4), Olariu (3), Oancea (3), Adomnicăi (2), Ciubotariu 

(2), Siamatas (1), Petrea, Ionescu, Şoldănescu, Costea, Baican și 

M. Sandu. Antrenor: Adrian Chiruț. 
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Evenimente 

 

Pe esplanada Universității „Ștefan cel Mare” Suceava va avea 

loc vineri, 28 septembrie a.c., între orele 17:00-22:00, o nouă 

ediție a evenimentului ştiinţific „Noaptea Cercetătorilor 

Europeni”. 

„Evenimentul este destinat simultan copiilor și adulților pasionați 

de știință, care nu vor să rateze momentele în care cercetătorii 

vin să prezinte publicului cele mai noi descoperiri din 

laboratoare, invenții și proiecte din astronomie, biologie, chimie, 

inginerie sau antropologie. Vor avea loc demonstrații 

spectaculoase și concursuri cu premii pentru a recompensa 

creativitatea vizitatorilor”, au anunțat organizatorii 

evenimentului. 

Noaptea Cercetătorilor Europeni face parte din seria de 

evenimente finanțate de către Comisia Europeană prin Programul 

Cadru de Cercetare și Inovare H2020, acțiunile Marie 

Sklodowska-Curie (MSCA) și își propune să arate publicului ce 

înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi munca de 

cercetare. 

Prima ediţie a avut loc în 2005, iar de atunci şi până în prezent 

evenimentul a atras peste 1,1 milioane de vizitatori. Noaptea 

Cercetătorilor oferă oamenilor de știință posibilitatea de a se 

conecta cu publicul, iar publicului oportunitatea de a descoperi 



lumea științei și oamenii din spatele experimentelor inedite. 

Proiectul se adresează minților curioase, de la entuziaști la 

sceptici, oferind o gamă largă de activități științifice și 

educaționale. Ediția din 2017 a atras peste 35.000 de vizitatori în 

România. Pe termen lung evenimentul atrage noile generații 

către munca de cercetare și activare profesională în acest 

domeniu, în interiorul Uniunii Europene și crește respectul 

publicului larg față de munca nevăzută a cercetătorilor. 

Programul detaliat pentru fiecare oraș în parte va fi publicat pe 

www.noapteacercetatorilor.eu. 

Noaptea Cercetătorilor Europeni este sărbătorită în peste 20 de 

orașe din România și aproximativ 300 de oraşe 

europene. Evenimentul s-a extins în acest an și pe data de 29 

septembrie pentru o parte dintre cele mai de succes localități 

implicate. 

 

 


