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Universitatea are o 
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terenul finalistei 

din Cupa 
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În această seară, de la ora 18.00, echipa de handbal a 

Universității Suceava va avea un examen dificil pe terenul celor 

de la Steaua București, echipă ce zilele trecute a pierdut finala 

Cupei României în fața Politehnicii Timișoara. În meciul tur, 

steliștii au reușit să se impună la Suceava la trei goluri, 28 – 25, 

la capătul unui meci în care au condus tot timpul pe tabelă. Față 

de meciul din prima parte a campionatului, când au lipsit Burlacu 

și Olariu, iar o parte din handbaliști au evoluat deși erau 

accidentați, pentru această deplasare, antrenorii Adrian Chiruț și 

Iulian Andrei au la dispoziție tot lotul de jucători. 

„Întâlnim o echipă valoroasă, ce a jucat finala Cupei României, 

și cu siguranță vom avea un meci dificil. Important este să ne 

facem jocul și să pregătim cât mai bine meciul cu Făgăraș, mult 

mai important decât acesta în lupta pentru menținerea în Liga 

Națională. Avem tot lotul la dispoziție, chiar dacă unii jucători 

mai acuză mici probleme, și vom vedea la ora meciului cu ce 

formulă de echipă vom aborda partida”, a explicat antrenorul 

sucevean, Adrian Chiruț. 

După meciul cu Steaua, universitarii vor rămâne în București, 

până vineri dimineață, când vor pleca la Făgăraș, acolo unde 

sâmbătă urmează să joace pe terenul echipei locale, o 



contracandidată la menținerea în primul eșalon.  
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Etapa cu numărul XXII a Ligii Naționale de handbal masculin 

aduce în fața formației CSU Suceava un adversar de prestigiu, 

formația Steaua București. Finalista Cupei României a arătat o 

formă deosebită în ultima perioadă învingând recent chiar 

campioana României, Dinamo. Cu o grămadă de jucători cu 

experiență gruparea din capitală are prima șansă în duelul cu 

sucevenii. 

Totuși, elevii antrenorilor Adrian Chiruț și Iulian Andrei speră la 

ceva deosebit, mai ale că orice punct contează în lupta pentru 

evitarea retrogradării. Poate că sucevenii nu contează neapărat pe 

acest joc pentru că în etapa următoare vor evolua tot pe teren 

străin, dar contra unei echipe mai accesibile CSM Făgăraș. În 

orice caz această „dublă” din deplasare reprezintă un test înaintea 

ultimelor trei etape capitale, acasă U Cluj și CSM Focșani, în 

ultima rundă și cu CSM Bacău, în deplasare. 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

CSU Suceava, în 

dispută cu 

vicecampioana 

națională și 

finalista Cupei 

României 

 

 

www.svnews.ro 

 

 

Sport 

 

IDEM 



 

 

 

Dănuț 

Chidoveț 

 

 

 

CSU Suceava 

joacă diseară în 

fieful Stelei 

București 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

Pg.11 

 

Cele două formații se înfruntă de la ora 18.00, în Sapala 

Sporturilor din Chiajna, în cadrul etapei a XXII a Ligii Zimbrilor 

la handbal masculin. 
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Ultima oră 

local 

 

Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității ”Ștefan cel 

Mare” Suceava găzduiește miercuri, 13 martie, de la ora 19.00, 

un concert cameral susținut de „New Youth Trio”. Tudor 

Bogdan Bolnavu - vioară, Virgil Florin Prisacariu - contrabas, 

Dragoș Andrei Cantea – pian au în program Ludwig van 

Beethoven – Trio-ul cu pian în si bemol major, op. 11; Franz 

Schubert – Nocturnă în mi bemol major, op. 148; Serghei 

Rahmaninov – Trio élégiaque nr. 1 în sol minor; Giovanni 

Bottesini/Camillo Sivori - Gran Duo Concertante pentru vioară, 

contrabas și pian. „Repertoriul parcurge un spectru stilistic și 

emoțional foarte larg, solicitând numeroase elemente de 

virtuozitate din partea interpreților”, transmit organizatorii.Prețul 

unui bilet este de 10 lei sau 5 lei pentru elevi, studenți si 

pensionari. Detalii și informații la 0752092606. Evenimentul este 

organizat de Casa de Cultură a Studenților Suceava.  

 

 


