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De ce am continuat?!... 

 
 

…ăPentruăc<ăaceast<ăcarteăseăvreaăcontinuareaăceleiăcareăs-a constituit 
în volumul ―AradulăşiăPlanetaăBalonuluiăoval‖ăşiăcareăaăreuşit înăm<suraă înă
careăşi-aăpropusăs<ătratezeăunădomeniuădistinctădinăistoriaăcomunit<Yiiălocale. 

M<rturisescă c<ă nuă amă g<sită peă nimeniă dintreă ceiă maiă tineriă
contemporaniăperioadeiălaăcareăneăreferimăs<ăasigureăapariYiaăacesteiăc<rYi. 

Principalul obiectiv al autorilor l-aăconstituită recuperareaăunorădateăşiă
informaYiiă risipiteă despreă fapteă şiă întâmpl<riă aproapeă deă dispariYiaă şiă
acoperirea lor de negura vremii. 

Deăaceea,ăYelulăacesteiăîncerc<riăliterar-sportiveăesteădeăaărememoraăşiă
restituiă actualit<Yiiă aceleă pierderi,ă careă numaiă dup<ă oă atent<ă şiă temeinic<ă
scotocireăînătenebreleătimpuluiărevinăadev<ruriănecunoscuteăşiăneb<nuiteădină
lumeaăbalonuluiăovalălocal,ăunde,ăf<r<ăfals<ămodestieăpotăs<ăafirmăc<ăpân<ăînă
prezent nu s-aăf<cutăniciăoăalt<ăîncercare. 

Ceiă careă auă citită ―Aradulă şiă PlanetaăBalonuluiă oval‖ă auă putută apreciaă
aceaşiăst<ruinY<ăobiectiv<ăînăredarea unor aspect legate de fenomenul rugby. 

Laăbazaăacesteiă lucr<riăaăstatădocumentareaăşiă învestigareaăunorăsurseă
scriseădeălaăBibliotecaădinăArad,ăprecumănumeroaseăcontacteăşiăpovestiriăcuă
actorii vremurilor,ăfieăeiăconduc<tori,ăantrenoriăsauăjuc<tori. 

Dar,ăcaăoăobservaYieăpersonal<,ăm<rturisescăc<ăactualaălucrareăne-a luat 
maiămult<ămunc<,ăaceastaăfiindălegat<ădeăapreciereaăşiăconsideraYiaădeosebit<ă
pe care am datorat-oă celoră dină generaYiileă întemeietoriloră şiă promotoriloră
acestui joc cu balonul oval, peămeleagurileăar<dene. 

Ne-aă fostă multă maiă dificilă s<ă procur<mă uneleă acteă doveditoareă aleă
participanYiloră cumăară fi:ă legitimaYii,ă fotografii,ă articoleădeăpres<,ă programeă
de meci etc. 

Dar,ăunaăpestaăalta,ăneădeclar<mămulYumiYiădeăobiectivulăatins,ăacelaăde 
aăaduceă―IstoriaăRugbyuluiădinăArad‖,ălaăziăcuămenYiuneaăc<ălocăpentruămaiă
bine este întotdeauna. 

Apoi,ă oriceă cititoră areă dreptulă s<ă întrebe:ăCineă sunteYiă dumneavoastr<ă
autorilor? CeăaveYiăcuărugbyul?  

De aceea încercăs<ăv<ăexplic,ăpentruăc<ăavemăceăpovestiăşiănumaiădac<ă
facemăreferireălaăpereglin<rileănoastreăînălumeaăbalonuluiăoval. 

Deşiă înă „Aradulă şiă planetaă Balonuluiă oval‖ă ă s-auă f<cută referireă laă
perioadaă relativă scurt<,ă acumă venimă cuă complet<rileă careă suntă necesareă
pentruă aă seă cunoaşteămulteă lucruriă petrecuteădeă foştiiă juc<toriă deă rugbyădină
echipele Aradului. 
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 Poateădinăaceast<ăcauz<,ăamintirileănoastreăauă r<masănemuritoare,ă iară
întâlnirileălaăcareăînc<ămaiăparticip<măsuntăde-a dreptul extraordinare. 

P<catăc<ăoămareăparteădinăaceştiăprieteniăşiăcolegiăne-auăp<r<sităpentruă
totdeauna.ăCeămareănedreptate!...ăşiăceădurere. 

Şi,ă caă s<ă încheiă aceast<ă povestioar<ă sportiv<,ă nuă potă s<ă nuă oă legă deă
versurileăunuiăcunoscutăcîntecăpopular,ăcareăspuneăcamăaşa: 

„PoYiăs<ăfiiătuăcine-i fi 
PoYiăs<ăfiiăcuăsteaăînăfrunte 
Dac<ăn-ai ce povesti, 
Nuăaiăcâştigatăpreaămulte‖. 
Iac<ăoăreflecYieăpopular<,ăcâtăadev<răconYineămaiăalesăc<ăoameniiăvinăşiă

pleac<,ă dară povestirileă r<mân,ă îndeosebiă celeă scrise,ă careă suntă perene,ă sauă
chiar eterne. 

Autorii 
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ISTORIA RUGBYULUI AR ;DEAN 

 
 

Rugby-ulăesteăunăsportăalăminYii 
Rugby-ulăseăprezint<ăca una din ramurile sportive cu putere definitorie 

pentruă omulă acestuiă veac.ă Esteă dac<ă vreYiă unaă dină liniileă careă particip<ă laă
alc<tuireaăprofiluluiăs<uăpshihologicăalăacestuia. 

Rugby-ulă devineă oă reprezentareă autentic<ă deă abilitate,ă deă putere,ă deă
curaj,ădeăagresivitate,ădarăşiădeăst<pânireădeăsine,ădeăsacrificiuăşiăloialitate. 

Elăareătotodat<ăunăfarmecămisterios,ăcuăputereădeăregenerareăcontinu<.ă
SeducYiaărugbyuluiăseăexercit<ăprinămizaăextraordinar<ăaăjocului,ăatâtăpentruă
practicanYiăcâtăşiăpentruăceiăcareăîlăprivesc. 

Joculă deă rugbyă maiă înseamn<ă ună for,ă iară stadionulă templul lui de 
dezbatere,ă pentruă ună tineretă avidă deă mişcareă şiă glorie.ă S<ă munceştiă cuă
r<bdare,ă tr<ieştiă asemeneaă unuiă ascetă pân<ă ceă dobândeştiă acelă ghemă deă
calit<Yiănecesareăacestuiăsport. 

Toateă acesteaă reprezint<ă calit<Yileă definitoriiă aleă „omuluiă rugby‖,ă peă
careă„zeul‖ăacestuiaăleăsolicit<ădreptăofrand<ăpentruăaltarulăs<u. 

Iară înă rugbyăcaăşiă înăalteăsporturi,ăgloriaăesteă efemer<,ădarădemnitateaă
practicantuluiătrebuieăs<ăfieăetern<.ăAstaăpentruăc<ăoameniiăvinălaăpartideleădeă
rugby,ăpentruăaădobândiăsatisfacYiiărefuzateăînăalt<ăparte.ă 

 
Tic<ăBontea 
 
 

Primaă echip<ă deă rugbyă dină Aradă aă luată fiinY<ă înă anulă 1949,ă subă
denumirea de „ŞtiinYaăArad‖,ăechipaăFacult<YiiădeăMedicin<ăVeterinar<. 

Înăaceast<ăperioad<ăpracticareaăsportuluiăcuăbalonulăovalăaveaăînăYar<ăoă
r<spândireămaiămic<,ăiarăînăgeneralăformareaăunorăechipeădeărugbyăaveaălocă
înăoraşeleăundeăerauăfacult<Yi. 

Astfel, la Arad, echipaă deă rugbyă „ŞtiinYa‖ă s-aă formată şiă menYinută înă
DiviziaăBăcuăsprijinulăFacult<YiiădeăMedicin<ăVeterinar<ăcareăînăanulă1957ăs-a 
mutat dinăp<cateălaăBucureşti.ăLaăAradăbazaădeăpreg<tireăaăacesteiăechipeăeraă
Liceulă „Moiseă Nicoar<‖,ă iară întâlnirileă dină campionată seă desf<şurauă peă
terenulă„Indagrara‖ăşiăterenulădinăcartierulăMic<laca. 

Aceast<ăechip<ăpân<ă laădesfinYareăaăactivată înăDiviziaăBăfiindă înăserieă
printre altele cu Minerul Lupeni, ŞtiinYaăTimişoara,ăCSMăSibiuăşiăa avut ca 
antrenori peăCostiăBranăşiăGeorge Damian, Gogu Sferescu. 
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FormaYia:ă Olauă Ionelă (Goema), Groza Viorel, Mihai Jinga, Roibu 
Constantin, Bodo Bosna, Bernazi Ionel, Zeno Dera, Bacea Oxi, Műller Iosif, 
Dobrot< Mihai, GhergarăGh.ă (GoghiYa),ăMecşauăTiti,ăMunteanăGhiY<,ăBrană
Geri, Maier Bestia, Mureşană Gogu,ă Opreaă Nicolae,ă Chiraă Iustin,ă Omot<ă
Eugen şiăalYi. 

Înă ceiă câYivaă aniă deă activitateă aă acesteiă formaYiiă deă rugbyă s-a creat o 
atmosfer<ă pl<cut<ă întreă coechipieri,ă legându-se chiar cu adversari prietenii 
trainice,ă dintreă careăuneleădureaz<ăpân<ăast<zi.ăDeăexemplu,ăunămijlocaşă laă
gr<mad<ăcuăunăbobinarăseămaiăv<dăşiăacum,ădup<ămaiăbineădeă52ăani,ăunulălaă
Aradă(Israel)ăşiăcel<laltădinăArad-România. 

Cazuri ca acesta destul de frecvente,ă faptăcareăneăpermiteăs<ătragemăoă
concluzieăfavorabil<ăprivindăcaracterulăşiăatitudineaăjuc<torilorădeărugby. 

Înă ceiă cinciă aniă deă campionat,ă înăgenerală aceast<ă echip<ăaădovedită ună
remarcabil spirit de fair-play, fiind cu simpatie pe aproape toate terenurile 
unde au evoluat. 

Oănefericit<ăexcepYieăoăreprezint<ăHunedoaraăundeăauăfostămanifest<riă
huliganiceăînătimpulădesf<şur<riiăuneiăîntâlniri cuă„scântei‖. 

Dorimă s<ă aducemă recunoştinY<ă d-lui Bernaz Ionel, care de la anul  
înfiinY<rii rugby-uluiăînă1975ăaăfostăal<turiădeăechip<ăşiăne-a sprijinit în mod 
deosebit din punct de vedereă financiară şiă materială fiindă Directoră laă
Complexulă deă Porciă Semlacă şiă Directoră laă DirecYiaă Agricol<,ă directorulă
general al Zootehniei din jud. Arad. 

În anul 1954 în campionatul cu nr. 39 a participat la categoria B seria I 
cuă8ăechipeăşiăŞtiinYaăArad. 

În anul 1955, în campionatul nr. 40 categoria B seria a II-a sub 
denumirea deăŞtiinYaăArad.ă 

În anul 1956, în campionatul nr. 41 categoria B seria a II-a cu 10 
echipeăşiăŞtiinYaăArad. 

În anul 1957, în campionatul nr. 42 categoria B seria a II-a cu 10 
echipeăşiăŞtiinYaăArad. 

 
ISTORIA RUGBY- ULUIăAR;DEAN 
Înă anulă 1972ă înă lunaăMaiă Tic<ă Bontea,ă amă venită laăAradă şiă amă avută

pl<cereaă deă ală cunoaşteă peă dl.ă Covaciuă Ionă zisă FERNANDO,ă dup<ă ceă amă
f<cută cunoştinY<ă amă fostă invitată deă Tic<ă Bonteaă laă oă discuYie.ă Înă urmaă
discuYieiăamăconstatăc<ănoi doi am jucatăRugbyălaădiferiteăcluburiădinăYar<. 

În anul 1975 reîntorcându-m<ă înă Aradă undeă amă începută activitateaă
profesional<ă caă şefă deă tur<ă laă Autoservisă Micalacaă undeă îlă aveamă înă
subordine pe viitorul rugbystăIonic<ăOprea.ăM-am hot<râtăs<ăportăoădiscuYieă
cuă el,ă v<zândă c<ă areă ună fizică dotată pentruă acestă sportă şiă mi-aă zisă c<ă esteă
încântatăşiădac<ăm<ăhot<r<scăamătotăsprijinulăpentruăînfiinYareaăuneiăechipe.ă 
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Totă înăacelăanăamăfostă transferatădeă laăMicalacaă laă secYiaăMecanic<ă9ă
unde activitateaă eraă legat<ă deă produseă pentruă export şiă confecYionareaă deă
numereădeăcirculaYie. 

Inăperioadaădeăvar<ădr. Covaciuăaăvenită laăMecanic<ăNr.ă9ăpentruăa-şiă
comandaănişteănumereădeăcirculaYie. 

 Întâlnindu-ne dup<ă oă perioad<ă deă 3ă aniă amă considerată c<ă ar fi 
momentulă s<ă înfiinY<mă laă Aradă oă echip<ă deă rugby,ă deoareceă înă perioadaă
anilor 1949 – 1957 s-aăjucatărugbyădeăc<treăstudenYiiăFacult<YiiădeăMedicin<ă– 
Veterinar<ădinăArad. 

 
Rugby - premier<ălaăArad 
Televiziunea a contribuit mult la popularizarea unor frumoase 

activit<Yiiă sportive.ă S<ă amintimă tenisulă datorată luiă Xiriacă şiă N<staseă şi,ă maiă
recent, rugbyul prin turneulă celoră cinciă naYiuniă şiă – deă bun<ă seam<ă – a 
frumoaselorăsucceseăromâneşti. 

Laă Aradă vomă vedeaă „peă viu‖ă rugby.ă Aiciă nuă numaiă datorit<ă
televiziunii.ă Auă venită laă noiă înă urbeă câYivaă inimoşi:ă doctorulă ChiriY<ă
Paraschiv, Petru Bontea, acumă antrenor,ă şiă dr.ă Ioană Covaciu,ă secund, au 
insistată şi,ăg<sind pân<ă laăceleădinăurm<ă înYelegereaănecesar<,ăauă înfiinYatăoă
secYieă şiă oă echip<ă deă rugby.ă Actulă deă naştere, pus pe numele A.S. 
„S<n<tatea‖,ăesteădatată10ănoiembrieă1975. 

Cine este antrenorul? Numele l-amăcitat:ăPetruăBontea.ăAlteăam<nunte:ă
esteămaistruămecanicălaă„Precizia‖,ăaăfostăjuc<torădeăperformanY<ă(înădiviziaă
naYional<ăAălaăUniversitateaăTimişoara),ăunăom al pasiunii pentru rugby, care 
lucreaz<ăabsolutăvoluntar. D<măcuvântul,ăînăcontinuare,ăinimosuluiăsusYin<toră
al acestui sportădeăvoinY<,ădeădârzenieăşiăcondiYieăfizic<ădeosebit<. 

- Da,ămulYumesc.ăAvemăunălotăfoarteătân<r,ăcelămaiă„înăvârst<‖ăjuc<toră
are 23 de ani. Cei 30 din lot au participat la alte sporturi, cum sunt luptele, 
boxul, judo-ul etc. şiă– lucru foarte important – toYiăsuntăar<deni. 

- Fiind de-acumă 30,ă s<ă not<mă câtevaă nume,ă viitoareă speranYe,ă talenteă
careăs<ăr<spund<ădorinYeiănoastreădeăafirmare. 

- Credemăînăaceast<ăafirmareăşiăf<r<ăaăsup<raăpeăceilalYi,ănotaYiăpeăGh.ă
Andrioaia,ă electriciană laă C.P.L.,ă Ioană Oprea,ă mecanică autoă laă „Precizia‖,ă
HoriaăMaftei,ăelectricianălaăIAMMBA,ăAdalbertăHorvat,ărectificatorălaăaceaşiă
întreprindere,ăEugenăDiac,ă l<c<tuşă laăC.F.R.,ăMihaiăOlaru,ă sudoră laă I.V.A.,ă
Ştefană Farago,ă rectificatoră laă Întreprindereaă deă strunguri,ă Aurelă Sipoş,ă
vopsitoră laă U.T.A.,ă Ioană Mozer,ă tapiYeră laă C.P.L.,ă Gh.ă Mercea,ă strungară laă
Întreprindereaădeăstrunguri,ăValentinăJulean,ăl<c<tuşălaăC.F.R., Ioan Benedic, 
inginerăconstructor,ăăAurelăMoscal,ăl<c<tuşălaă„Precizia‖... 

- SuntămulYiă şiă – se pare – buni.ăDespreă ceilalYiă înă cronicileădeămeci.ă
CândăseăvorăevidenYia.ăS<ăvedemăacumăceăfacem. 
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- DinătoamnaăacestuiăanăvomăactivaăînădiviziaănaYional<ăB,ăEăoăsarcin<ă
deă r<spundere,ă deă aceea,ă pân<ă atunci,ă preg<tiriă serioase.ă Facemă eforturiă s<ă
avemă condiYiaă fizic<ă necesar<.ă Dină 15ă februarieă a.c.ă şiă pân<ă laă campionată
vom oferi Aradului meciuri amicale, având ca parteneri echipe cunoscute: 
Şcoalaăsportiv<ăşiăUniversitateaăTimişoara,ăMinerulăLupeni,ăŞtiinYaăPetroşaniă
şiă– mai mult ca sigur – înămartie,ăprimulămeciăamicalăinternaYionalăalănostru,ă
cuăoăechip<ădinăMilano. 

- Unde? 
- Aici,ălaăArad,ăpeăstadionulă„Gloria‖,ăacoloăoăs<ăjuc<m,ăpreg<tirileăleă

facem pe terenul de la Sere. 
- Vaă fiă oă adev<rat<ă bucurie,ă oă mareă satisfacYieă dac<,ă entuziastuleă

antrenor,ă ziarulă nostruă vaă însera,ă înă premier<ă ar<dean<,ă croniciă elogioaseă
despre rugbyulăacestuiăcolYădeăYar<.ăMultăsucces! 

                              G.N. 
 
InăurmaădiscuYiiloră,,ăFernando‖ămi-aăzisăc<ălaăSpitalulădinăAradăseăafl<ă

Doct. ChiriY<ăînăcalitateădeăşefăsecYieăCardiologie,ăcareăaăfostăădină1967ăpân<ă
la revenirea la Arad, preşedinteleăSecYieiădeărugbyădeălaăŞtiinYaăTimişoara. 

M-am deplasat la Spital, unde l-am cunoscut pe dl. ChiriY<ă şiă ne-am 
hot<râtăs<ăînfiinY<mălaăAradăoăechip<ădeărugbyăînăcadrulăuneiăasociaYii. 

Dup<ă discuYiileă purtate,ă d-lă Bonteaă Tic<ă s-a însrisă înă audienY<ă laă dlă
Liviuă Derbană avândă funcYiaă deă Secretară IIă laă comitetulă deă partid.ă Ină urmaă
prezent<riiăunorăfotografiiăşiăacteădoveditoareăc<ăamăfostăjuc<torădeărugbyăşiă
c<ădorescăs<ăînfiinY<măoăechip<ădeărugby,ăaăpusămânaăpeătelefonăşiăaăsunatălaă
DirecYiaădeăsportăAradăşiăl-aăinformatăpeădlăBudişanăc<ăvaăveniădinăparteaăluiă
d-l Bontea pentru a fi sprijinit pentru înfiinYareaă uneiă echipeă deă rugby.Ină
aceeaşiă ziă l-a sunat pe d-lă Covaciuă Ioană şiă ne-amă prezentată laă DirecYiaă deă
SportăArad,ăundeăamăluatăleg<turaăcuăDirectorulăPreş.ăBudişauăEugenăşiăProf.ă
MarianăCornelăvicepreşedinteăalăDirecYieiădeăSport.ăCeiădoiăconduc<tori de la 
DirecYiaă deă Sportă Aradă l-a convocat pe Farmacistul Stoica, care era 
preşedinteălaăAsociaYiaă„S<n<tatea‖ Aradăşiăs-aăhot<râtăînfiinYareaăechipeiădeă
rugby. In urma acesteiă hot<râriă ceiă doiă iniYiatoriă în persoana D-lui Bontea 
Tic<ăşiădr. Covaciu Ioan.ăAmăînceputăs<ăneăpreocupeădeăaprovizionareaăbazeiă
materiale,ăechipamentăşiăceleănecesare.ă 

In perioada pioneratului am avut sprijin de la Liceul CFR prin 
persoanaăProf.ăBacoşăşiădeălaăClubulăUTAăArad. 

Totă înă aceast<ăperioad<ă amăapelată laă Intrep.ăSereăArad, unde director 
era D-lă Şim<ndan,ă caraă ne-aă pusă laă dispoziYieă stadionulă dină Gr<dişteă şiă
vestiare.ăDup<ăceăamăreuşităs<ădeYinemăceleăenumerateămaiăsus,ăamăîncepută
racolareaădeăviitoriăjuc<toriădeărugby,ăal<turiădeăceiădoiăînăaceast<ăacYiuneăs-a 
al<turatăşi Oprea Ioan. 
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Preocupareaănoastr<ăeraăzilnic de a ne plimba pe bulevardul principal 
dinăAradăînăvedereaădescopeririiăunorăviitoriăjuc<toriăcareăcorespundăjoculuiă
de rugby. 

In ziua de 10 octombrie 1975 orele 17 am efectuat primul antrenament 
la SERE Arad. La primul antrenament au participat urm<torii sportivi: Oprea 
Ioan,  Mozer Ion, Tarcea Nicolae, Morodan Valentin, Julean Valentin, Dobre 
Ionel,ă Andrioaiaă Gheorghe,ă Şipoş Aurel,ă Iobaă Ştefan,ă BoiY Cornel, Olaru 
Mihai, Olaru Dumitru,ă PanteaăPavel,ăNicorosăŞtefan, FaragoăŞtefan,ăHoriaă
Maftei, Adalbert Horvat, Eugen Diac, Gheorghe Mercea, Ioan Benedic, 
Hanti Frantz,ăMunteanăSandu,ăJurc<ăIoan,ăVesaăPaul. 

Ină iarnaăanuluiă1975ă laăTVăseă transmiteaăCupaăceloră5ănaYiuni,ă iară înă
urmaăunorăinformaYiiăc<ăînăPiaYaăAvramăIancuăseăafl<ăClubulătineretului,ăamă
luatăleg<turaăcuăDirectorulăclubuluiăînăpersoanaăProf.ăIlicaăAnton,ăcare ne-a 
sprijinită şiă ne-aă pusă laă dispoziYieă oă sal<ă dotat<ă cuă televizor, unde cei doi 
antrenoriă şiă cuă lotulă deă juc<toriă peă careă i-am enumerate mai sus vizionam 
acesteă meciuriă deă undeă aveamă posibilitateaă deă aă daă explicaYiiă asupraă
regulamentuluiăşiăaăschemelorădeăjoc. 

Ină perioadaă deă iarn<ă amă efectuată antrenamenteă deă preg<tireă fizic<ă şiă
tehnico-tacticeăînăArad,ăînăvedereaăpreg<tiriiăpentruămeciulădemonstrativ. Tot 
înăaceast<ăperioad<ăne-amădeplasatălaăTimişoaraăundeăamăefectuată4ămeciuriă
deă preg<tireă şiă laă Liceulă CFRă Oradeaă – Prof. Szverceagă Ştefan,ă cuă Şcoalaă
Sportiv<ăundeăeraăantrenorăProf.ăFlorin Popovici.  

În 1976 în data de 26.02 a avut loc primul meci demonstrativ pe 
stadionul Gloria unde au jucatăS<n<tateaăAradăşiăŞcoalaăSportiv<ăTimişoara.ă
Laă meciulă demonstrativă deă peă stadionulă Gloriaă aă fostă ună num<ră destulă deă
mareădeăspectatori,ăaproximativă600,ăpentruăfaptulăc<ăeraăunăsportănouăpentruă
ar<deni.ă Laă acest meciă aă fostă prezent<ă şiă presaă local<,ă f<cându-ne 
popularitate,ă dup<ă meciă auă începută s<ă neă contactezeă persoaneă careă auă maiă
jucat acest sport, cum ar fi: Ing.ă T<maşă GraYian,ă Ing.ă Alexaă Constantin,ă
Ghid<uă Raduă şiă alteă persoaneă careă s-auă al<turată nou<ă cumă ară fi ; Marcu 
Victor,ă Mană Vasile,ă Mih<il<ă Ion,ă Beneaă Ioan.ă Pentruă aă participaă laă oă
competiYieănaYional<ăechipaătrebuiaăs<ăfac<ăparteădinăunaădinăechipeleăafiliateă
FederaYieiădeărugbyădinăRomânia.ăPentruăaăputeaăparticipaălaăunaădinădiviziileă
inferioare era necesar participarea la un baraj de promovare.  

Deoarece A.S.ă S<n<tateaă Aradă nuă aveaă posibilitateaă deă susYinereă
financiar<,ă s-aă hot<râtă transferareaă echipeiă laă AS.ă Motorulă Aradă ală
Intreprinderii IMAIA Arad, undeăaveaăşiăalteăsecYiiăsportive,ăcaăBox,ăetc. La 
aceast<ăasociaYieăcareăsusYineaăfinanciar,ăşi-aăadusăcontribuYiaăconducereaădeă
la IMAIA – Directoră Şolomon Eugen,ă Ing.ă Şefă Popaă Vasile,ă Directoră
economicăJacot<ăIoan,ăŞefăsecYieăTolanăGheorghe. 
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Laă conducereaă A.S.ă Motorul,ă eraă Preşedinteă D<r<bană Ioan,ă
Vicepreşedinteă St<nescuă iară preşedinteleă secYieiă deă rugbyă Ing. T<maşă
GraYian.ăLaăconducereaă tehnic<ăBonteaăPetreaă – principală şiăCovaciuă Ioan-
secund. Lotul echipei Motorul Arad a fost compus din: Vesa Ioan, Dobre 
Ioan, Oprea Ioan, Moroda Valentin, Balog Eci, Olaru Mihai,ă Şipoşă Aurel,ă
Horia Maftei, Mozer Ioan, Toreca Nicolae, Olaru Dumitru, Mercea 
Gheorghe, Lugojan Ioan,ă Jurc<ă Ioan.ă Conducereaă asociaYieiă ne-a creat 
condiYiiă deă preg<tireă peă stadionulă Motorulă dină Aradul-Nou în vederea 
particip<riiă laă baraj,ă aă necesitat completareaă lotuluiă cuă câYivaă juc<toriă
experimentaYiăşiăs-auăal<turatălotului,ăStanăGheorghe,ăBuligaăSilvian. 
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FederaYiaăaăhot<râtăcaămeciurileădeăbarajăs<ăaib<ălocălaăAlba-Iulia, unde 
au fost trei echipe: Institutulă deă petrolă şiă gazeă Ploieşti, Electrotimişă
Timişoaraă şiă Motorulă Arad.ă Dup<ă susYinereaă meciuriloră deă barajă careă s-au 
desf<şurată înădou<ăetape,ă înăprimulămeciăamăcâştigatăcuăscorulădeă3ă – 0 cu 
Ploieşti,ăiarăînăalădoileaămeciăamăf<cutăegală7ă– 7ăcuăElectrotimişăTimişoara.ă
Echipele care auăpromovatăînădiviziaăBăauăfost,ăMotorulăAradăşiăElectrotimişă
Timişoara.ăDup< promovarea echipei, Bontea Petrea în calitate de antrenor, a 
discutată cuă conducereaă asociaYieiă înă vedereaă coopt<riiă înă lotă cuă juc<toriă cuă
experienY<ă înă bazaă aprob<riiă avuteă deă la conducereaă asociaYiei,ă dl. Bontea 
Petreaă aă luată leg<turaă cuă Prof.ă Mitană Cornelă şiă Prof.ă Calimenteă Mihai,ă
amândoiă fiindă colegiă cuă Bonteaă laă Timişoaraă şiă auă fostă transferaYiă deă la 
T.C.I.N.D. ConstanYa.ăDup< revenirea la Arad a prof. Mitan Cornel, s-a luat 
hot<râreaăcaăconducereaătehnic<ăs<ăfieăformat<ădinăMitanăCornelă– principal 
şiă Bonteaă Petruă – secund.ă Ină aceeaşiă perioad<ă auă maiă fostă aduşiă juc<torii: 
LupaşcuăNicolae,ăCostinăIoan.ăMoşăAttila,ăVale Ioan, Csaki Atila, Melniciuc 
Ioan.ăDup<ăcompletareaălotului amăînceputăpreg<tireaăpentruăparticipareaăînă
diviziaăB,ă seriaăA,ă f<cândăşiăunăcantonamentă centralizată laăArad. In primul 
meci pe care l-amăsusYinutăcuăMinerulăLupeniădinădeplasare,ăamăcâştigatăcuă
10-9,ăînăaceast<ăserieăparticipauă8ăechipe.ăLaăterminareaăcampionatului, anul 
competiYională1976ă– 1977, echipa Motorul s-a clasat pe primul loc, cu drept 
de participare la baraj pentru promovarea în divizia A. Lotul care a contribuit 
laăc<ştigareaăseriei: 

 Mitan Cornel, Bontea Petrea, Tarcea Nicolae, Calimente Mihai, Stan 
Gheorghe, Moze Ioan, Oprea Ioan, Balog Ioan, Olaru Mihai, Olaru Dumitru, 
Buliga Silviu,ăDobreăIoan,ăCostinăIoan,ăMoşăAttila,ăVale Ioan, JobaăŞtefan,ă
LupaşcuăNicolae, Mitrea Bucur.  

ParticipareaălaăBucureştiăpentruăBarajulădeăintrareăînăDiviziaăA, a fost 
cuăunărezultatănegativ.ăAcestaădatorit<ăindisponibilit<Yiiăunorăjuc<toriădeăbaz<ă
– şiă lipseiă deă experienY<ă aă lotuluiă deă juc<toriă careă participauă pentruă primaă
dat<ălaăunăturneu.ăMenYionezăc<ănoi,ădup<ăfiecareămeciăreveneamălaăAradăşiă
neă preg<teamă pentruă meciulă urm<tor.ă Cuă toateă acesteaă echipaă aă avută oă
comportareă apreciat<ă deă spectatoriă şiă specialişti.ă Dup<ă baraj,ă laă sosireaă laă
Aradăamăf<cutăanalizaă jocurilorăşiăamăf<cutăplanulădeăpreg<tireăpentruănoulă
campionat. 

La conducerea echipei pentru începerea noului campionat în Divizia B, 
auăr<spunsătoYiă juc<toriiămaiăpuYinăBONTEAă– juc<tor-antrenor, din motive 
profesionaleăsauădeăalt<ănatur<. 

Auă venită juc<toriă noiă deă laă Oradea: Mitrea, Burjan. S-a început 
preg<tireaăînăArad,ăurmat<ădeăunăcantonamentălaăS<cele, cu antrenorul Mitan 
Cornel, undeăamăavutăparteneriădeăantrenament,ăjuc<toriădeălaăUnireaăS<cele.ă
Ină acestă cantonamentă amă avută condiYiiă buneă şiă juc<toriiă auă r<spunsă bineă laă
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solicit<ri.ăLaăîntoarcereaălaăArad,ălaă3ăzileăprof.ăMitanăC.,ăaăavutăunăaccidentă
deămaşin<,ăacestaăfiindăindisponibilă2ăluni.ăDeăpreg<tireaăechipeiăs-a ocupat 
prof. Calimente M. 

Acestă şocă – accidentulă luiă Mitană şiă preluareaă preg<tiriiă deă c<treă
Calimente – n-aă fostă suportată uşorădeă echip<.ăEchipaăaă avutăprestaYiiă bune,ă
dară nuă peă m<suraă pretenYiilor.ă Echipaă aă terminată peă ună loc onorabil, 
acumul<ndăexperienY<. 

Inănoulăcampionat,ăechipaăaătrecutălaăC.S.ăConstructorul,ăurm<ndăs<ăseă
antrenezeăpeăterenulădinăMic<laca.ăLotulădeăpreg<tireăaăfostăîmbun<t<Yităprină
participareaă aă doiă juc<toriă dină lotulă luiă Dinamoă Bucureştiă – GAROFIRă şiă
CHIRIAC,ăjuc<toriăcuăprestaYiiăînădiviziaăA.ă 

Echipaăaăf<cutăunăcantonamentădeăpreg<tireălaăArad.ăPrestaYiileăechipeiă
erauămulYumitoare.ăDarălaăîncepereaăcampionatuluiăGAROFIRăşiăCHIRIACă
ne-auăp<r<sit,ăplec<ndălaăPetroşani,ăfiindăadmişiălaăfacultate.ăDup<ădou<ăetapeă
s-aăretrasăşiăVESAăapoiăVALE.ăAcesteăplec<riăauăf<cutăcaănoulăcampionatăs<ă
fieătotăunulădeăacumul<riăf<r<ărezultateleădorite. 

Dup<ărevenireaălaăechip<ăaăluiăTic<ăBontea,ăîmpreun<ăcuăCornelăMitan,ă
echipa se numeaăGloriaăAradăcuăceleădou<ăconduceri,ăformat<ădinăing.ăStoicaă
Constantin, ec. Cenan BiY<,ăB<l<nescuăRaul şiăşefăsecYieăRugbyăing.ăT<maşă
GraYian.ă Ceiă doiă antrenoriă auă hot<râtă s<ă fac<ă deplasareă prină Yar<ă pentruă aă
completaă lotulăcuă juc<toriă înăvedereaăpromov<riiă înăDiviziaăA.ăCosturileădeă
deplasare s-auă f<cută peă cheltuialaă proprieă aă luiă Bonteaă Petreaă şiă Cornelă
Mitan. 

In turneul pe care l-auă f<cut,ă primaă oprireă aă fostă laă Liceulă CFRă dină
Paşcani,ă undeă amă luată leg<turaă cuă Prof.ă Pintilieă şiă ne-aă recomandată câYiva 
juc<toriă tineriă cuă calit<Yi,ă careă terminauă junioratulă – Asmaranei Gelu, 
MunteanuăIoan,ăTomuY<ăIoan.ă 

Deă laă Paşcaniă ne-amă deplasată laă Iaşiă undeă amă luată leg<turaă cuă Prof.ă
Crişan,ăantrenorăcoordonatorăalăechipelorădeăcopiiăşiăjunioriădeălaăCSMăIaşi,ă
în virtuteaărelaYiilorădeăprietenieăpeăcareăoăaveamăcuăProf.ăCrişană- zis Amore 
-, ne-aăsprijinităşiăne-a recomandatăpeăurm<toriiăjuc<tori: Aştef<noaieăAnghel,ă
AştefanieiăGavril<,ăăLasc<r Marian.ăLaăplecareăprof.ăCrişanăne-a recomandat 
s<ă lu<mă leg<turaă cuă ceiă doi antrenori de la clubul ,,Metalurgistul‖, în 
persoana d-luiăVizitiuăIoanăşiăGheorghiu. 

Dup<ădiscuYiaăpurtat<ăcuăceiădoiăantrenori,ă laă recomandareaă lorăne-au 
fostă prezentaYiă peă Corduneană Ioan,ă Albişteanu Ioan.ă Dup<ă terminareaă
campionatului de juniori, s-a organizată turneulă finală laă ConstanYa,ă undeă auă
participată şiă celeă dou<ă echipeă deă laă Iaşi.ă Laă terminareaă turneuluiă final,ă
juc<torii peă careă noiă amă hot<râtă s<ă seă al<tureă echipeiă Gloriaă PTTă sunt: 
Aştef<noaieăAnghel,ăAştefaneiăGavril<,ăCordureanăIoan,ăăLascarache Marian, 
Asmarandeiă Gelu.ă Dup<ă sosireaă laă Arad,ă laă recomandareaă luiă Aştef<noaieă
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Anghel, Bontea Petrea s-aă deplasată ă laă Iaşiă pentruă aă luaă leg<turaă cuăNistoră
Florin, component al lotului de tineret. 

LaăfinalizareaădiscuYiilorăavuteăcuăNistor,ăaăfostănecesarăs<ăm<ădeplaseză
la Gura-Humoruluiăundeălocuiauăp<rinYiiăluiăNistor.ăDimineaYa,ălaăplecareădină
Gura-Humorului, l-amăv<zutăpeăLecaăNicolaeăşiăl-am rugat pe Florin Nistor 
s<ăîlăchemeăpentruăaăpurtaăoădiscuYieăcuăLeca.ăInăurmaădiscuYiilorăpeăcareăle-
am avut cu Leca,ă aă fostă deă acordă s<ă vin<ă laă Arad,ă pentruă susYinereaă uneiă
probeădeăjocăşiăundeăvomăstabiliătoateăcondiYiile.ăInăbazaăcelorăstabilite,ăLeca 
Nicolae s-aăal<turatălotuluiănostru. 

Dup<ă definitivareaă lotului,ă subă conducereaă tehnic<ă aă celoră doiă
antrenori, Prof. Mitan Cornel – principalăşiăBonteaăPetreaă– secund, s-au mai 
al<taratălotuluiăurm<toriiăjuc<tori.ăConvocareaălotuluiăaăavutălocăpeăstadionulăă
Gloriaă dină Arad,ă dup<ă perioadaă deă acomodareă s-aă f<cută deplasareaă înă
preg<tireă centralizat<ă înă staYiuneaă Moneasa,ă cuă urm<torulă lot: Moşă Attila,ă
Ristaă Nicolae,ă Aştefaneiă Gavril<,ă Asmarandeiă Gelu,ă ă Olaruă Mihai,ă Mozeră
Ioan, Burjan Gabor, Aştef<noaieă Anghel,ă Lupaşcuă Nicolae,ă FrenYiuă Dan,ă
Calimenteă Mihai,ă Leeaă Nicolae,ă Fargoă Ştefan,ă Tarceaă Nicolae,ă Olaruă
Dumitru, Dumiter Gheorghe,  Mitrea Ioan, Olaru Mihai, Oprea Ioan, 
DomocoşăAlex. 

InădiviziaăB,ăseriaăArdealuluiăauăparticipată12ăechipe,ădup<ăterminareaă
turului ne-amăclasatăpeăloculă1ăcuăoăsingur<ăînfrângere,ăpeăcareăamăavut-o  la 
CFR Cluj. 

La reunirea lotului în vedereaăreturuluiăsauămaiăal<turatăMunteanăIoan,ă
TomiY<ă Ioan.ăDup<ă finalizareaă campionatului,ă echipaăGloriaăPTTăs-a clasat 
peăprimulălocăcuăoăsingur<ăînfrângere, calificându-se la barajul de promovare 
care s-aă stabilită c<ă seă vaă jucaă laă Bucureşti,ă cuă urm<toarele echipe: 
Contactoare Buz<u,ăDun<reaăGiurgiu,ăConstructorulăConstanYa,ăGloriaăPTTă
Arad. 

Înăurmaăprom<voriiăconducereaăclubuluiăaă luatăhot<râreaăcaăechipaăs<ă
se deplaseze în Bucureştiăpentruăunăstagiuădeăpreg<tireăînăvedereaăbarajului.ă
În perioada când ne preg<teamă înă Bucureştiă majoritateaă celoră careă ne-au 
studiat ne-auăclasificatăcaăoăechip<ăf<r<ăşanseădeăpromovare. 

Iat<ă rezultateleă obYinuteă înă meciurileă dină baraj: Dun<reaă Giurgiuă – 
Gloria PTT Arad 0-3 prin lovitura din drob din spateleăgr<meziiăexecutat<ăde 
Leca Nicolae. Meciul a fost arbitrat deăinternaYionalulăTitiăUdreaăşiăaăavutălocă
pe stadionul Olimpia. 

Al doilea meci: Gloria PTT Arad – Contactoareă Buz<uă 10-0 toate 
punctele au fost marcate de Leca Nicolae – un eseu – ună drobă gol,ă şiă dină
lovitur<ă deă pedeaps<. Meciulă aă avută locă peă stadionulă Tineretuluiă şiă aă fostă
arbitrat de Puiu Hustin. 
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Al treilea meci:ăConstr.ăConstanYaă– Gloria PTT Arad 6-4, eseu marcat de 
Calimente Mihai, arbitru Paul Soare. Scheletul echipeiădeăbaz<ăcareăaăparticipată
la baraj au fost juc<toriă crescuYiă deăBonteaăPetrea,ăMozeră Ioan, Forgo Stelan, 
Olaru Mihai, Olaru Dumitru, Oprea Ioan, Torceaă Nicolaeă şiă cuă mareaă
contribuYieăpeăcareăaăadus-oăLecaăNicolaeăunăjuc<torăcuămult<ăexperienY<ăşiăcuă
calit<YiăexcepYionale.ăIarămeritulădeăasemeneaăc< auăadusălaăAradăjuc<toriăcareăauă
avută oă contribuYieă substanYial<ă înă promovareă prină talentulă deosebită dup<ă cumă
urmeaz<:ă Domocoşă Alexandru,ă Asmarandeiă Gelu,ă Aştef<noaieă Anghel,ă
Aştefaneiă Gavril<,ă Corduneană Ioan,ă Moşă Attila,ă Munteanuă Ioan, Dimiter 
Gheorghe, LupaşcuăNicolae,ăBurujan Gaby Cr<ciunescuăE. 

Rezultateămemorabileăseădatoreaz<ăcolectivuluiădeăjuc<toriăcareăauăştiut 
s<ă seă uneasc<ă şiă s<ă formezeă oă echip<ă omogen<ă cuă multeă calit<Yi,ă cum este 
meritulălorăcareăauăştiutăs<ăfieăprieteni,ăs<ăpun<ăum<rulălaăaceste rezultate  

 

 
 

Prima echipa de rugby înfiinYată la data de 10.10.1975 
 

Principiulă meuă deă baz<ă aă fostă c<ă 60șă dină potenYialulă echipeiă aă fostă
atmosferaădeăechip<ăpeăcareăcolegulăCornelăMitanăaăîmbr<Yişat-o. 

M<ăleag<ădeăacestăcolectivăfaptulăc<ăamăpetrecutăal<turiădeăei clipe de 
neuitată prină modulă cumă auă ştiută s<ă fac<ă aceast<ă atmosfer<ă minunat<ă s<ă seă
uneasc<ăşiăs<ăpetreac< şiăatunciăcândăauăintratăînăteren s-au d<ruităîn totalitate. 
Niciodat<ănuăamăs<ăuităclipeleăminunateăşiăvorăr<mâneăînăretin< toat<ăviaYaăşiă
atunci când voi pleca dintre voi. 

Dup<ăpromovareă s-auă al<turată şiăCooperativaăTehnometalicaă undeă auă
avută sprijină dină parteaă conduceriiă Ing.ă Elekă Ladislauă preşedinteă şiă Ing.ă
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Pondichi Nicolaeă viceă preşedinteă şiă aă tuturoră şefiloră deă secYieă undeă eraă
angajat şiăTic<ăBonteaăînăcalitate deăşefăsecYieăConstruct.ăMetalice. 

Cooperativa Tehnometalica a angajată oă parteă dină juc<toriă şiă ne-a 
sprijinit de câte ori i-am solicitat. 

Dorimăs<ăamintimăc<ăîn toat<ăaceast<ăperioad<ăcontribuYia substanYial<ă
aăavutăşiăDoctorulăBebeăIuga,ădirectorulăabatoruluiădeăp<s<riădinăArad,ăcareălaă
fiecareă acYiuneă organizat<ă deă clubulă nostru, doctorul ne-a sprijinit în mod 
substanYialăcuătotăceăeraămaiăbun.ăOriceăechip<ădinăafar<ăcareăne-a vizitat, cel 
care ne-aăsprijinităînămodăpermanentăşiăaăfostăal<turiădeănoiălaătoateăacYiunileă
organizateădeăcluburileădeărugbyădinăArad.ăDreptăpentruăcareăleămulYumim.ă 

Înă anulă promov<riiă pentruă popularizareaă rugby-ului în Arad am 
solicitatăfederaYieiă turneului final la Arad, cuăaceast<ăocazie a venit la acest 
turneuă şiă Titiă Ionescu.ă Întâlnireaă cuă Titiă Ionescuă laă Aradă aă fostă benefic<ă
echipeiă noastreă deoareceă amă reuşită s<-l coopt<m pentru a veni la Arad ca 
antrenor la echipaănouăpromovat< în Divizia A. 

Titi Ionescuăfostă juc<toră înăechipaădeăvârfădinăcampionatul românesc, 
component deăbaz<ăaăechipeiănaYionaleăcuăvictorie asupra FranYei. 

Titi Ionescu câştig<toră aă campionatuluiă naYional, antrenor al clubului 
CSăDinamoăBucureşti,ăcuăobYinereaăaămaiămultorătitluriădeăcampionăşiăechipaă
campionatelor europene. 

Aăr<spunsăc<ăesteăoăechip<ăfrumoas<ăf<r<ăexperienY<ăpentruăDiviziaăA,ă
dar necesit< unele îmbun<t<Yiri la nivelul jocului. 

ÎnăurmaădiscuYieiă purtateă cuă ceiă dină conducere, esteădispusă s<ăvin<ă laă
Arad, la propunerea lui Cornel Mitan care juca sub comanda lui Titi Ionescu. 

La preluarea echipei, Titiă Ionescuă aă ajunsă laă concluziaă c<ă maiă suntă
necesariăaducereaăunorăjuc<toriăpentruăcomplectareaăposturilorădeficitare.ăAuă
fostă aduşiă Laz<r, TiY<, Iordache, Chimeş Stelian,ă S<ndulescu, Gavril<,ă
Lupoaie Florin iar, din retur aăfostăadusădeălaăTimişoaraă– Jan Copil. 

Revenirea laă conducereaă tehnic<ă aă d-lui Titi Ionescu care are o 
experienY< colosal<ăşiăaăpusăamprentaăasupraăechipeiăGloriaăPTTăv<zându-se 
rezultatele în meciurile parcurse în Divizia A. 

În primul an de participare în Divizia A din cele 18 echipe, echipa 
Gloria PTT la terminarea campionatului s-a clasat pe locul 6. Titi Ionescu a 
fost antrenor la Gloria PTT, şiădup<ăplecareaăluiădin Arad 2 ani de zile dup<ă
plecareaăluiălaăTimişoaraăs-aăv<zutăcontribuYiaăsubstanYial<ăadus<ăechipeiăprină
maniera deăjoc,ăprinăcalit<Yileătehniceăaduseăjuc<torilor,ăcomponenYiăalălotuluiă
ChiriY<ăŞtefan,ăZanfirăI.,ăRus I. 

Dup<ă plecareaă luiă Titiă Ionescuă laă conducereaă tehnic<ă auă r<mas:ă Prof.ă
CornelăMitană şiăTic<ăBontea.ăDup<ă aproximativă40ăzile prof. Mitan Cornel a 
decisăr<mânereaăînăcontinuareăcaăantrenorălaăşcoalaăsportiv<ăGloriaăundeăaăavută
nişteărezultateăremarcabileăaducândăjuc<toriăcuăcalit<YiăechipeiăGloriaăPTTăArad. 
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Înă varaă anuluiă 1983ă laă solicitareaă luiă Tic<ă Bonteaă dină motiveă
profesionaleăaăfostăadusăB<lt<reYu Gheorghe de la Rulmentul Bârlad,ăiarăTic<ă
Bonteaăr<mâneăantrenorăsecund. 

 

 
 

Echipa care a jucat la meciul demonstrativ la data de 26.02.1976 
pe stadionul Gloria 

 
Lotulăechipeiăfiindădeăaproximativă20ădeăjuc<tori, s-a aliniat lotului şiă

GhiriY<ăŞtefan. 
Înăvaraăanuluiă1984ăprinăplecareaădeălaăconducereaătehnic<ăaăluiăB<lt<reYu,ă

r<mâneăantrenorăprincipalăBonteaăPetrea şiăLecaăNicolaeăsecund.ăÎnăvaraăanuluiă
1984,ăpleac<ălaăTimişoaraă– DomocoşăAlex,ăTiY< Florin, Laz<răV. 

În urma colabor<riiă excepYionaleă careă eraă întreă ceiă doiă antrenoriă
Bontea-Mitan, am promovat în lotul echipei Gloria PTT elemente tinere 
şlefuiteădeăprof.ăMitan:  Rotaru Stelian, Beleiu Petru, Iov. Gheorghe, Virag 
Ştefan,ă Iuhaz Andrei, Şimoaca Florin, Capra Petre. Prin venirea acestor 
juc<toriăminunaYiăcareăauăfostătitularizaYi. 

Dorescăs<ăremarcăjuc<toriiăcareăauăfostăconvocaYiălaăloturileădeătineretăşiă
junioriă mari:ă Aştef<noaieă Anghel,ă Domocoşă Alexandru,ă Asmarandeiă Gelu,ă
TiY<ă Florin,ă Dumiteră Gheorghe convocat la lotul de tineret participând cu 
lotul de tineret la mai multeăturneeăînăSpania,ăItaliaăşiăFranYa. 

AuămaiăfostăconvocaYiălaăloturileănaYionaleădeăjunioriăşiătineretăŞimonca 
FlorinăşiăSugarăLaurenYiu,ăambiiăcuăcalit<Yiădeosebite.ăŞimonca Florinăaăf<cută
parte din echipaăSteauaăBucureştiăoăperioad<ădeăunăanăşiăjum<tateăundeăşi-a 
adusăcontribuYiaăînămodăsubstanYialăfiindăcampioniăai României. 
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Dup<ă convocareaă laă loturileă naYionaleă Sugară LaurenYiuă aă plecată înă
GermaniaăşiăItaliaăundeăaăjucată3ăaniăcuăoăcontribuYieăsubstanYial<ălaăaportulă
echipei 

Înă anulă1986ăauă fostă aduşiă deă laăDivizia B Petrolul Arad unde a fost 
înfiinYat< echipa de Dr. Covaciu Ion. Înă vedereaă rul<riiă aă juc<toriloră tineriă
formaYiădeăprof.ăMitanăCornel:ăSugarăLaurenYiu,ăIuhazăAdallbert,ăBitişăIoan, 
Brum<ă Constantin,ă Aştef<noaieă Ioan,ă Şimoneaă Florin,ă iară totă înă aceast<ă
perioad<ăaăfostăadusăLasc<răMarianădeălaăDinamoăBucureşti. 

Dup<ă completareaă lotului, ceiă doiă antrenoriă Bonteaă şiă Lecaă auă f<cută
deplasareaă înă staYiuneaă Moneasaă pentruă oă perioad<ă deă 14ă zileă deă preg<tireă
centralizat<, cuă programă deă preg<tireă fizic<ă şiă tehnic<ă teoretic< cu 3 
antrenamente pe zi. 

La terminarea turului echipa a ocupat un loc onorabil, seria fiind de 14 
echipe. 

Înă varaă anuluiă 1987,ă echipaă esteă transferat<ă laă ASă Olimpiaă înă
colaborare cu PTTăArad,ă iară denumireaă asociaYieiă esteăOlimpiaăPTTăArad,ă
prină transferareaă laă Olimpia,ă antrenamenteleă seă desf<şurauă peă Stadionul 
fabriciiădeăzah<r. 

Dup<ăpromovareaă laăechipaădeădiviziaăAăaă luiăŞimonca Florin, Sugar 
LaurenYiuă au fost solicitaYiă de echipe mari din rugbyiul românesc, Steaua, 
DinamoăfiindăcomponenYiăaiălotuluiădeătineretăai României. Darăfiindăar<deniă
legaYiă deă acestă oraşă şiă clubulă careă i-au propulsat auă r<masă înă continuareă înă
Arad, consideră c<ă aceştiă doiă juc<toriă auă fostă ceiă maiă talentaYiă juc<tori 
promovaYiădeăprof.ăMitanăCornel, cuăcalit<YiădeăexcepYie.ăSugarăLaurenYiuăaă
jucatăînăGermaniaăşiăItalia. 

Şimonca Florin a fost juc<toră deă baz<ă laă Steauaă Bucureştiă cuă careă aă
câştigatăcampionatul României. 

EchipaăOlimpiaăPTTăaăfostăsusYinut<ăfinanciarăde IJPIP Arad. 
Avândăurm<toareaăconducereăIng. MirceaăGrozaăşiăIng.ăŞefăMoiseăIonă

şiă preşedinteleă asociaYieiă sportive.ă Dup<ă transferul la Olimpia am avut 
urm<toareaă alc<tuireă laă nivelulă secYieiă deă rugby: Preşedineă ing.ă T<maşă
GraYian, conducereaă tehnic<ă Bontea Petrea – antrenor principal, Leca 
Nicolae – secund. Lotul echipei Rotaruă Stelian,ă Beliuă Petru,ă Aştef<noaieiă
Ioan,ăFargoăŞtefan,ăAştefaneiăGavril<,ăChiriY<ăŞtefan,ăAlbişteanăIon,ăLasc<ră
Marian,ă Brum<ă Constantin,ă Bitişă Gheorghe,ă Hodorc< Mihai, Pîrv Daniel, 
Aştef<noaeă Anghel,ă Iuhază Andrei,ă Lupaşcuă Nicolae,ă Asmandeiă Gelu., 
Şimonca Florin, Chiril<ă Ştefan,ă Sugară LaurenYiu, Iuhaz Allbert, în prima 
parteă aă campionatuluiă amă f<cută preg<tireaă laă Aradă iară înă iarn<,ă amă f<cută
cantonament centralizat la Vatra Dornei, unde mai erau înăpreg<tireă5 echipe 
din divizia A. 
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În campionatul 1988-1989,ă amă începută preg<tireaă deă acomodare la 
Arad,ădup<ăcareăamăplecatăînăpreg<tireăcentralizat<ălaăstaYiuneaăGioagiuăB<iă– 
Hunedoara, cuă urm<torulă lot:ă Beleiuă Petre,ă Bitişă Constantin,ă Pîrv Dan, 
Aştef<noaeă Anghel,ă Aştef<noaeă Gavril<,ă Aştef<noaeă Ion,ă Faragoă Ştefan,ă
Lasc<răMarian,ă Sugară LaurenYiu,ă Abiştean Ioan,ă Şimonca Florin., Rus Ion, 
Asmarandei Ghe,ă ChiriY<ă Ştefan,ă Viragă Iosif,ă Cristoveanu Ion, Rotaru 
Stelian, Hodorc< Mihai,ăLasc<răMarian,ăBrum<ăConstantin. 

Laăîntoarcereaădinăcantonamentăavândăacelă incidentănepl<cutăcuă fapta 
f<cut<ă deă Albişteană Ioan,ă amă foată foarteă afectat şiă m-am retras de la 
conducereaătehnic<.ăDup<ăplecareaămeaăaăr<masălaăconducereaătehnic<ăLecaă
Nicolae care a dus mai departe activitatea rugbystic<ălaănivelulăASăOlimpia.ă
Înă acelaşiă ană1989,ădină toamn<ăechipeleădeă rugbyăOlimpiaăPTTăşiăPetrolulă
Arad s-auăcontopităşiăauăformatăunăsingurăclubăsubădenumireaăPetrolulăArad. 
În campionatul 1989-1990 a participat în Divizia A sub denumirea de 
Petrolul Arad. 

În anul 1990 în returul campionatului laă insistenYeleă dlui St<nescu 
Viorel – director deălaăBATăAradăîmpreun<ăcuăCovaciuăIoanăm-auăconvinsăs<ă
m<ăîntorc la echip<, unde am preluat echipa, iar secund Leca Nicolae. 

La revenire am constatatăc<ăLecaăNicolaeăaăformatăoăechip<ătân<r<ăcuă
juc<toriă deă mareă perspectiv<ă aduşiă la propunerea Prof. Mitan Cornel care 
trebuieăs<ărecunoaştemăc< a avutămeritulădeosebităpentruămodulăcumăaăştiută
s<ăfac<ăselecYia la nivel deăcopiiăşiăjuniori,ăiar când am preluat echipa 1990, 
80șădinălotulăechipeiăerauăjuc<toriăcrescuYiădeăprof.ăMitanăCornel. 

Petrolul Arad a avut urm<torulă lot:ă Pîrvă Daniel,ă Bitiş,ă Voiaă Adrian,ă
Aştef<noaeă Ion,ă Aştefanei Gavril<,ă Sugară LaurenYiu,ă Pastin<ă Florin, Aldea 
Nicolae, Iuhaz Andrei, Ucrain Marian,ă Lasc<ră Marian,ă Brum<ă Constantin,ă
Joldeaă Marius,ă Şimonca Florin, Crisloveanu Ion, Corduneanu Ion, Carlo 
Obrejan, Iuhaz Adalbert, Virag Iosif, Szus Ladislau. 

Înă urmaă viziteiă efectuat<ă deă prefectulă Araduluiă înă persoanaă dl.ă Trifaă
Ioan, s-a efectuat protocolul deăînfr<YireăîntreăAradăşiăVerona, datorit<ăd-lui 
PaolaăSergiuăfiindădeăorigineăitalian<, c<s<torităcuăoăar<deanc<.ă 

La întoarcerea din Italia, dl. Trifa Ion l-a convocat pe dl. Covaciu Ion 
laăoăcafeaălaăprefectur<, pentru a discuta probleme legate de echipa de rugby 
din Arad. 

Înă urmaă discuYiilor purtate ne-a înmânat invitaYiaă deă aă participaă ă cu 
echipa de rugby din Arad, la un turneu de rugby în 7 în localitatea unde era 
organizat festivalul vinului. La acest turneu de rugby în 7 au participat un 
num<ră deă 14ă echipe din nordul Italiei, delegaYiaă dină Aradă aă fostă compus< 
conformăinvitaYieiădină12ăpersoane. 

Preşedinteleă AsociaYiei, St<nescu Viorel,ă conduc<torulă delegaYiei, 
Covaciu Ion antrenor Bontea Petrea, şoferăBujorăV.,ă juc<torii  care au f<cută
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deplasarea suntăurm<torii:ăIuhaz Adlbart, OrejaăCarlo,ăLasc<răMarian,ăBrum<ă
Constantin,ăIuhazăAndrei,ăAştef<noaeăIon,ăCristoveanu. 

Laăfinalulăturneuluiăechipaăar<dean<ăaăobYinutăloculă1, luând cupa. Cel 
maiăbunăjuc<torăalăturneuluiăl-a avut echipa dinăAradăînăpersoanaăjuc<toruluiă
Iuhaz Andrei care a primit cupa. 

Dup<ă30ădeăaniădeălaăreînfiinYareaăechipeiădeărugby, s-aăînfiinYatăclubulă
de OLDBOY, la care au aderatăfoştiăjuc<toriădeărugbyădinăArad. Cuăaceast<ă
ocazie s-aă desf<şurată ună turneuă deă rugbyă cuă echipa similar< Universitatea 
Timişoara. Acestă turneuă aă avută locă ă peă stadionulă Şcoliiă sportiveă dinăă
Subcetateă dină Aradă iară masaă festiv<ă aă avută locă laă restaurantulă Hoteluluiă
Coandy,ă undeă patronă esteă fostulă juc<toră deă rugbyă Jană Copil,ă careă esteă şiă
preşedintele clubului de OLD BOYS din Arad. 

Clubul de OLD BOYS din Arad a avut o serie de întâlniri cu echipa de 
OLDăBOYSădinăTimişoara.ăInădataădeă17.03.2009ăs-aăorganizatălaăTimişoaraă
Cupa ,,Mihai Suciu‖, iar în data de 13 Mai 2009 s-a organizat memorialul 
,,NuYuă T<tucu‖,ă dup<ă careă auă fost solicit<riă laă ună turneuă deă rugbyă OLD-
BOYSă înă Ungaria,ă organizată cuă ocaziaă festivit<Yiiă 30ă deă aniă deă rugbyă înă
localitatea KESKEMET în data de 17 Mai 2009, unde au participat echipe 
din Austria-Viena, Italia-Milanoăşiă3ăechipeădinăUngaria. 

Laă toateă acesteă acYiuniă s-auă adusă contribuYiaă Dană Dinu, sponsorul 
principală ală echipeiă Universitateaă Timişoara.ă Ne-a sponzorizat cu 
echipamente, ne-a comandat fanioane, pliante, deă fiecareă dat<ă cândă l-am 
solicitat ne-aăr<spunsăcuămult<ăpl<cereăşiăfoarteărapid.ăDorescăs<ăîiăamintescă
înămodăspecialăpeăsponsoriiădeăbaz<ăaiăclubuluiădeăOLD-BOYS: Marc Ilie, 
Grecu Miron, care ne-auăajutată laă toateăacYiunileăpeăcareă le-am organizat la 
nivelul clubului. In turneul pe care l-am organizat în Italia cu echipa de 
junioriă Adr.ă 16ă contribuYiaă loră aă fostă substanYial<.ă Acelaşiă lucruă auă f<cută
Cristiă Gornic,ă GhiY<ă Ban,ă Agudă Viorel,ă careă deă fiecareă dat< când i-am 
solicitat, ne-auăajutatăînămodădeosebităşiăauăfostăal<turiădeăclubulănostru,ădreptă
pentru care le aducem mulYumirileăcuvenite. 
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Primul meci demonstrativ 
 
Cuăocaziaăanivers<riiădeă40ădeăaniădeă rugbyă laăAradăs-a organizat pe 

stadionul Bisericii Ortodoxe din Bujac, cu sprijinul preotului paroh doctor 
Vasile Pop, care ne-aă pusă laă dispoziYieă STADIONUL ŞI SALA DE 

EVENIMENTE A PAROHIEI DIN Bujac.ăDeăaceast<ăaniversareăs-a ocupat  
în mod special Doru Stoica – fostă juc<toră ală echipeloră noastre- sprijinit de 
Jan Copil, Ucrain Marian,ă Jurc<ă Ioan, Lecaă Nicolaeă şiă Şugară LaurenYiu,ă
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aceast<ă acYiuneă aămaiă fostă sponzorizat<ădeă ing.ăB<l<nescuăRaul – patron al 
firmeiă Agriromă Arad.ă Totodat<ă trebuieă s<-iă amintimă şiă peă ceiă ceă auă
sponsorizatăacYiuneaădeă30ădeăaniădeărugbyălaăArad PaliciucăFlorinăşiăMarinaă
Ştefan,ă doctoră Tudoră Sorină careă ne-auă ajutată înă toat<ă perioadaă activit<Yii 
noastre rugbystice şiăSziklerăWalter. 

Dorimă s<ă amintimă c<ă dup< retragerea din activitateaă rugbystic<,ă Juc< 
Ion a fost al<turiă deă toYiă juc<toriiă careă auă fostă aduşiă înă lotulă nostruă şiă ne-a 
sponsorizată deă fiecareă dat<ă c<ndă l-am solicitat cu produse alimentare. 
Totodat<ădorimăs<-i aducem cele cuvenite şiădoctoruluiăTudorăSorinăcareăaă
pusă um<rulă înă toat<ă perioadaă activit<Yiiă rugbystice,ă ajutându-ne de fiecare 
dat<ăcândăl-am solicitat. 

Trebuieăs<ăamintimăşiăpeăCotr<uăGheorghe,ăcareăaădusăgreulăcândăeraă
contabil şefă laă BATă şiă susYineaă financiară echipaă Petrolulă Arad,ă iară dup<ă
revoluYieăaăsponsorizatădeăfiecareădat< când l-am solicitat. 

 
Sâmb<t<,ă6ămartieă1979 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faza de joc de rugby Arad. Spectatori, circa 4000, 

jocăpl<cut,ăvictoriaăar<dean<:ăS<n<tateaă– Ş.S.ăTimişoaraă20-17, 
ÎNăFOTOGRAFIE:ăfaz<ădeămeci. 

 
Marti, 4 octombrie 1977 

RUGBY – Electrotimiş- Constructorul PTTR 4-0 
În cadrul etapei a 3-a a Diviziei B de rugby, pe terenul Constructorul 

dinăoraşulănostru,ăechipaăElectrotimişădinăTimişoara,ăaădispusălaălimit<ădeă15-
leăar<dean,ăConstructorulăPTTR.ă(FostăA.S.ăMotorul). 

OaspeYii,ă înc<ă dină primeleă minuteă deă jocă conducă atacuriă frumoaseă
împotrivaă buturiloră ar<dene.ă Laă oă ezitareă aă fundaşiloră echipeiă dină Arad,ă
Ciolpană reuşeşteă oă încercareă înă min.ă 8ă ală primeiă reprize. Localnicii revin 
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încet,ă dară joac<ă preaă multă laă mân<.ă Înaintareaă gazdelor,ă înă ziă slab<,ă nuă aă
furnizat deloc baloane liniei de treisferturi, pentru fructificare. 

Dup<ăpauz<,ălaăoăserieădeălovituriădeăpedeaps<,ălocalniciiăauăavutăşansaă
deăaăegalaăşiăchiarădeăaăcâştigaăpartida,ădarăs-a ratat nespus de mult. 

Echipa Constructorul PTTR, este la a treia înfrângere în cele 3 etape 
jucateă pân<ă acum.ă Conducereaă tehnic<ă (Constantină Alexe,ă ajutată deă prof.ă
CornelăMitan),ăvaătrebuiăs<ăpun<ăunăaccentădeosebităînăpreg<tireaăpeăviitorăaă
echipei:ă asigurândă omogenitateaă ei,ă menYinereaă aceluiaşiă ritmă ofensivă timpă
deă80ădeăminute,ăşiăînăfinală– oămaiăbun<ămobilizareăpsihic<ăaăcomponenYiloră
lotuluiădeăjuc<tori. 

 
Miercuri, 30 martie 1972 

Motorul Arad – Minerul Lupeni 23-3 
Decişiăs<-şiărealizezeăprincipalulădezideratăsportivă– ocuparea primului 

locă înă serie,ă înă vedereaă promov<riiă înă primaă divizieă aă Y<rii,ă rugbyştiiă deă laă
Motorulăşi-auăsurclasatăadversarii,ăînămeciulădeăduminic<,ăcuăseverulăscorădeă
23-3. 

 
MarYi,ă24ămaiă1977 

RugbyăT.C.ăConstanYaă– Motorul Arad 8-4 
Înă turneulă deă barajă pentruă ocupareaă aă dou<ă locuriă înă primaă divizieă aă

Y<rii,ă turneuă careă aă începută sâmb<t<ă laă Bucureşti,ă formaYiaă ar<dean<,ă
câştig<toareaăserieiăaăII-aăînădiviziaăsecund<,ăaăîntâlnităechipaăT.C.ăConstanYa,ă
careăareăoăbun<ăreputaYieăînărugbyul românesc, activând pe vremuri chiar în 
primaă divizie.ă Maiă rutinat<ă şiă folosindă juc<toriă proveniYiă deă laă echipeă dină
primulăăeşalon,ăconst<nYeniiăauăcâştigatălaăunăscorăminim.ăÎnăacestăturneuăs-a 
f<cută deă faptă oă derogareă deă laă regulamentulă careă prevedeă c<ă oă formaYieă nuă
poateă folosiămaiămultă deă4ă juc<toriă pesteă25ădeă ani,ă careă aădezavantajată peă
ar<deni.ăAceştiaăauămaiărataăşiăoăbun<ăocazie,ănetransformândăoălovitur<ăprină
Joba,ăiarălaăoălovitur<ădeăpiciorăc<zut<,ăexecutate de Vale, s-aătrasăînăbar<.ăS-a 
remarcat linia de trei sferturi, îndeosebi Buliga. 

 
Participarea laăBucureştiăpentruăBarajulăde intrare în Divizia A a fost 

cu un rezultat negativ. 
Aceastaădatorit<ăindisponibilit<Yiiăunorăjuc<toriădeăbaz<ă(Bontea, Costin 

şiălipseiădeăexperinY<ăaălotuluiădeăjuc<toriăcareăparticip<ăpentruăprimaădat<ălaă
un turneu. 

MenYionezăc<ănoiădup<ăfiecareămeciăr<mâneamălaăAradăşiăneăpreg<team 
pentruămeciulăurm<tor. 

Cuătoateăacesteaăechipaăaăavutăoăcomportareăapreciat<ădeăspectatoriăşiă
specialişti. 
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Dup<ă barajă laă sosireaă laă Aradă auă f<cută analizaă texturiloră şiă auă f<cută
planulădeăpreg<tireăpentruănoulăcampionat. 

 

 
 

Meciul de baraj de la Alba-Iulia 
 

 
 

EchipaăaăavutăprestaYiiăbuneădarănuăpeăm<suraăpretenYiilor.ăEchipaăaă
terminat pe un loc onorabil,ăacumulândăexperienY<. 

ÎnănoulăcampionatăechipaăaătrecutălaăC.S.ăConstructorulăurmândăs<ăseă
antreneze pe terenul din Micalaca. 

Lotulădeăjuc<toriăaăfostăcomplectat prinăparticipareaăaădoiăjuc<toriădină
lotulăluiăDinamoăBucureştiăGarofirăşiăChiriacăjuc<toriăcuăprestaYiiăînădiviziaă
A. 

Echipaăaăavutăunăcantonamentădeăpreg<tireălaăArad. 
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PrestaYiileăechipeiăerauăbune. 
Dar la începerea campionatului Garofir şiă Chiriacă ne-au p<r<sit, 

plecândălaăPetroşaniăfiindăadmişiălaăfacultate. 
Dup<ădou<ăetapeăs-aăretrasăşi Vesa Paulăşi Vale 
Acesteăplec<riăauăf<cutăcaănoulăcampionatăs<ăfieătotăunulăalăacumul<riiă

f<r<ărezultateleădorite. 
 

Înăetapaătrecut<ăar<deniiăauăînvinsăpeăDaciiăIPAăSibiuăcuă21-0, marcând 
patruăîncerc<riăoătransformareăşiăoălovitur<ădeăpiciorăc<zut<. 

Ar<deniiăauăpracticatăunăjocădinamicădarămaiăpuYinăspectaculosăcaăcelă
dină etapaă precedent<ă resimYândă lipsaă unoră juc<toriă careă auă fostă accidentaYiă
sauăsuspendaYi. 

A fost un joc pentru victorie. 
Putemă evidenYiaă pentruă joculă bună practicată peă Ristaă N.,ă Mozeră I.,ă

LupaşcuăN.,ăBuligaăS.,ăOlaruăD.,ădeasemeniăS<vanăA.ă(18ăani)ăunădebutantă
care promite. 

Rezultatele Etapei a X-a în seria a II-a divizia B:  
ElectrotimişăTimişoaraă– CFRăBraşovă9-7 
UnireaăS<celeă– IOBăBalşă16-9 
Constr. Alba Iulia – Minerul Lupeni 15-0 
Motorul Arad – Dacii IPA Sibiu 21-0 
 

CLASAMENTUL 
1. Motorul Arad 10 8 0 2 101:46     26 
2. C.F.R.ăBraşov 10 5 1 4 118:79     21 
3. I.O.B.ăBalş  10 5 1 4 160:84     21 
4. ElectrotimişăTimiş 10 5 1 4 110:120   21 
5. Minerul Lupeni 10 5 0 5   70:97     20 
6. UnireaăS<cele 10 5 0 5   95:125   20 
7. Constr. Alba Iulia 10 3 2 5   62:83     18 
8. Dacii IPA Sibiu 10 1 1 8   39:132   13 
În urma rezultatelor din etapa a X-aăar<deniiăauăreuşităs<ăseădistanYezeă

laă5ăpuncteădeăprincipaleleăurm<ritoare. 
În etapa a XI-aă echipaă noastr<ă v-aă c<utaă s<ă practice un joc bun în 

companiaăechipeiădinăS<cele. 
Vaăfiăună jocădisputată Yinândăcontă c<ăamândou<ăechipeleănuăauăsuferită

nici o înfrângere în returul campionatului. 
S<celeniiă suntă recunoscuYiă prină competivitateaă loră şiă tendinYaă spreă ună

joc ofensiv. 
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Ar<deniiă acuz<ă înă continuareă indisponibilit<Yiă (accidentaYiă sauă
suspendaYi),ă totuşiă sper<ă într-ună jocă dinamic,ă ună jocă careă s<ă aduc<ă victorieă
echipeiănoastreămenYinândădistanYaăfaY<ădeăurm<toareleăclasate. 

Echipaă ar<dean<ă mergeă cuă paşiă siguriă spreă câştigareaă serieiă a II -a a 
Diviziei B de rugby. 

Dup<ăceăînăetapaăaăVIII-a a învins cu 22-3 la Arad, echipa MINERUL 
LUPENI,ă marcândă 5ă încerc<riă spectaculoase,ă înă etapaă aă IX-aă ar<deniiă auă
trebuităs<ăseămulYumeasc<ăcuăcâştigareaăjoculuiălaămasaăverdeăcuă4-0. 

Aceastaădatorit<ăfaptuluiăc<ăechipaădinăBraşovăaăfolosită6ăjuc<toriăpesteă
25ă aniă (regulamentulă permiteă doară 5),ă deasemeniă nuă aă asigurată condiYiileă
necesareă desf<şur<riiă joculuiă abuzândădeă durit<Yiă permiYândă spectatoriloră s<ă
loveasc<ăjuc<toriiăoaspeYi. 

Acest rezultat este bun prinăfaptulăc<ăaăacumulatăpuncteleăpuseăînăjoc,ă
darănuăaădatăposibilitateaăar<denilorăs<ăîşiăîmbun<t<Yeasc<ăesaverajul. 

Credemăc<ăînăcondiYiiăobişnuiteădeăjocăar<deniiăarăfiăreuşităs<ăînving<ăpeă
braşoveniălaăunăscorămaiămare. 

ÎnăjoculădeălaăBraşovătoYiăjuc<toriiăauăjucatăcuăd<ruireăc<utândăs<ăînclineă
balanYaăvictorieiăînăfavoareaălor. 

Putemă totuşiă evidenYiaă pe:ă RISTAă N.,ă OPREAă I.,ă LUPAŞCUă N.,ă
VALEăI.,ăMOŞăA. 

Aziădorimăs<ăprezent<mădoiăjuc<toriăar<deni: 
LUPAŞCUă NICOLAE,ă 23ă ani,ă l<c<tuşă laă I.A.M.B.A.,ă juc<tor linia a 

III -aă(6),ăaămaiăjucatălaăVOINXAăCONSTANXA. 
Juc<toră tân<ră cuă realeă calit<Yii,ă omă sobruă şiă muncitoră atâtă laă loculă deă

mmunc<ăcâtăşiăpeăterenulădeăjoc. 
Dealungul întregului campionat a jucat foarte bine fiind mereu prezent 

atâtăînăatacăcâtăşiăînăap<rare. 
Înă joculădeă laăBraşovăaădatădovad<ădeăună rară spiritădeă sacrificiuă lovită

înc<ădinăminutulă3ălaăcoloanaăvertebral<,ăelăaăcontinuatăs<ăjoaceămaiădeparteă
pân<ăînăminutulă60ăcândăaătrebuităs<ăp<r<seasc<ăterenulăînăurmaăunorălovituriă
primiteădeălaăcâYivaăspectatori. 

Ur<mătân<ruluiă juc<torăs<ăseăpreg<teasc<ă înăcontinuare,ăpunându-şiă înă
valoareăcalit<Yileăşiăafirmându-seăatâtăel,ăcâtăşiăechipaăar<dean<ăcaăoăviitoareă
component<ăaădivizieiăA. 

VALEă IOAN,ă 19ă ani,ă electromecanică laăCentralaă Poşteiă Arad,ă aă maiă
jucatălaăŞcolarulăOradeaăşiăRapidăBucureşti,ăfostăcomponentăalălotuluiăR.S.R.ă
de juniori. 
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PROGRAMăDEăRUGBYăDiviziaănaYional<ă„B‖ 
Colectivul de  conducere   priveşte realist situaYia echipei propunându-i 

pentru acest  an ca obiective formarea unei echipe omogene, prezent rea  
unor  jocuri cât  mai  pl<cute  publicului, iar  la finalul returului plasarea 
echipei  în  prima jum<tate  a clasamentului. 

 
Programul turului: 
Etapa  I-a – 19 sept. cu Minerul Lupeni – la  Lupeni;  
Etapa  II -a–  26 sept.,   cu  CFR  Braş ov –  la Arad;  
Etapa  III -a – 3 oct.,  cu  Şoimii Sibiu – la Sibiu;  
Etapa  IV-a  – 10 oct.,  cu Unirea S<cele – la S<cele;  
Etapa  V-a – 17 oct., cu  Electro Timiş – la Arad; 
Etapa  VI-a  – 24 oct., cu I.O.B.  Balş,  – la  Arad ; 
Etapa  VII-a – 31  oct.,  cu Constructorul Alba  Iulia –  la Alba  Iulia 
 
Programul turului dezavantajeaz< puYin echipa noastr<, întrucât în 

primele dou<  etape întâlneşte dou< dintre protagonistele seriei, deasemenea, 
are numai trei jocuri acas<. 

Cu  toate acestea, sper<m ca prin  mobilizarea juc<torilor şi prin 
încuraj<rile spectatorilor, echipa noastr< s< aib<  o comportare frumoas<. 

Pentru  buna înYelegere  a  jocului  de  rugby, v<  prezent<m câteva 
noYiuni de baz<: 

1)  Echipa  este  format< din  15  juc<tori, 8  înaintaşi,  stâlp  stânga 
(1), tr<g<tor (2),  stâlp dreapta (3), linia II stânga (4), linia  II-a dreapta (5),  
linia III-a aripa stâng< (6), linia III-a aripa dreapt< (7), linia III-a închiz<tor  
(8). 

Linia  de  trei  sferturi, 7  juc<tori  - mijlocaşăla gr<mad< (9),  mijlocaşă
la deschidere (10) şi centru stânga (12), centru dreapta (13), aripa stâng< 
(11), aripa dreapt< (14), fundaşă(15) . 

2) Înaintarea este  format< din  juc<tori atletici, care  au drept sarcin<ă
s<  furnizeze baloane liniei 3/4 şi s<  sprijine acYiunile de atac ale acestora. 

3)  Linia  3/4  este  format< din  juc<tori rapizi şi foarte  îndemânatici 
care  prin   rapiditate şi  varietatea acYiunilor trebuie s<  valorifice baloanele 
furnizate de înaintare. 

4) Gr<mada ordonat< se formeaz< la comanda arbitrului  prin angajarea  
în împingere a celor dou< înaint<ri pentru a intra în posesia balonului 
introdus de mijlocaşulăla gramad<. Gramada se acord< când se scap< mingea 
în faY<, la pasa înainte sau ca urmare a unor greşeli la aruncarea în tuş<. 
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Juc<toră foarteă tân<ră cuă calit<Yiădeosebiteăpentruăpostulădeămijlocaşădeă
deschidere (10), inteligent, sobru, fin tehnician, el este motorul tuturor 
acYiunilorăefensive. 

Seă afl<ă înă rândulă echipeiă ar<deneă doară dină acestă an,ă dară înă celeă dou<ă
jocuriăcuăLUPENIăşiăC.F.R.ăBraşovăaă fostăcelămaiăbună juc<torădeăpeă teren,ă
omulăcareăaămobilizatăîntreagaăechip<. 

Ur<mă foarteă tân<ruluiă juc<toră s<ă seă preg<teasc<ă continuu,ă ridicândă
mereuăcotaăexigenYelorăpentruăaăputeaăfiăprezentăînăunaădinăreprezentativeleă
R.S.R. 

Sper<mă c<ă aceştiă doiă juc<tori,ă împreun<ă cuă colegiiă lor,ă s<ă poat<ă
prezentaăast<ziăunăbunăspectacolărugbistic. 

Pentruă joculă cuă DACII,ă I.P.A.ă Sibiuă seă preconizeaz<ă urm<toareaă
formaYie: 

 
Rista (1)      SAVAN (2)   BALOG (3)  
                     OPREA (4)    MOZER (5)    
LUPAŞCUă(6)  MITAN (8)   CSAKI (7) 
                                  COSTIN (9) 
DOBRE (12)  VALE (10)           BULIGA (11)    ROŞCAă(13) 
              JOBA (15)    OLARU (14) 
Rezerve: BURJAN (16) , STAN (17) 
 
 

CLASAMENTUL 
1. Motorul Arad 9 7 0 2 80:  46           23 
2. C.F.R.ăBraşov 9 5 1 3 111:70           20 
3. I.O.B.ăBalş  9 5 1 3 151:68           20 
4. Minerul Lupeni 9 5 0 4   70:73           19 
5. ElectrotimişăTimiş 9 4 1 4 101:113         18 
6. UnireaăS<cele 9 4 0 5   79:116         17 
7. Constr. Alba Iulia 9 2 2 5   47:83           15 
8. Dacii IPA Sibiu 9 1 1 78   39:111          12 
Urm<torulăjocăacas<ăcuăUnireaăS<celeăînă17.IV.1977. 
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PROGRAM DE RUGBY Diviz iaănaYional<ă„B‖ 
Înăetapaătrecut<ăar<deniiăauăînvinsăpeăDaciiăIPAăSibiuăcuă21-0, marcând 

patruăîncerc<riăoătransformareăşiăoălovitur<ădeăpiciorăc<zut<. 
Ar<deniiăauăpracticatăunăjocădinamicădarămaiăpuYinăspectaculosăcaăcelă

dină etapaă precedent<ă resimYândă lipsaă unoră juc<toriă careă auă fostă accidentaYiă
sauăsuspendaYi. 

A fost un joc pentru victorie. 
Putemă evidenYiaă pentruă joculă bună practicată peă Ristaă N.,ă Mozeră I.,ă

LupaşcuăN.,ăBuligaăS.,ăOlaruăD.,ădeasemeniăS<vanăA.ă(18ăani)ăunădebutantă
care promite. 

 
Rezultatele Etapei a X-a în seria a II-a divizia B:  
ElectrotimişăTimişoaraă– CFRăBraşovă9-7 
UnireaăS<celeă– IOBăBalşă16-9 
Constr. Alba Iulia – Minerul Lupeni 15-0 
Motorul Arad – Dacii IPA Sibiu 21-0 
 

CLASAMENTUL 
1. Motorul Arad 10 8 0 2 101:46      26 
2. C.F.R.ăBraşov 10 5 1 4 118:79      21 
3. I.O.B.ăBalş  10 5 1 4 160:84      21 
4. ElectrotimişăTimiş 10 5 1 4 110:120    21 
5. Minerul Lupeni 10 5 0 5   70:97       20 
6. UnireaăS<cele 10 5 0 5   95:125    20 
7. Constr. Alba Iulia 10 3 2 5   62:83      18 
8. Dacii IPA Sibiu 10 1 1 8   39:132    13 
În urma rezultatelor din etapa a X-aăar<deniiăauăreuşităs<ăseădistanYezeă

laă5ăpuncteădeăprincipaleleăurm<ritoare. 
În etapa a XI-aă echipaă noastr<ă v-aă c<utaă s<ă practiceă ună jocă bună înă

companiaăechipeiădinăS<cele. 
Vaăfiăună jocădisputată Yinândăcontă c<ăamândou<ăechipeleănuăauăsuferită

nici o înfrângere în returul campionatului. 
S<celeniiă suntă recunoscuYiă prină compativitateaă loră şiă tendinYaă spreă ună

joc ofensiv. 
Ar<deniiă acuz<ă înă continuareă indisponibilit<Yiă (accidentaYiă sauă

suspendaYi),ă totuşiă sper<ă într-un jocă dinamic,ă ună jocă careă s<ă aduc<ă victorieă
echipeiănoastreămenYinândădistanYaăfaY<ădeăurm<toareleăclasate. 
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JOI, 23 SEPTEMBRIE 1976 
PoftiYiălaăjoculăcuăbalonul...ăoval! 
Înăoraşulă fotbalului,ăseăopiniaăcândva,ăesteămaiămultădecâtădificilăs<ăseă

impun<ăşiăalteă jocuriăcuămingea.ăHandbalulăaădemonstrată îns<ăc<ăseăpoate,ă laă
meciurileă susYinuteă acas<ă deă echipaă Gloriaă – divizionara A – publicul 
num<rându-se cu miile. Da, dar handbalul nu e rugby! Este mai spectaculor, 
maiărapidăşi...ăceămaiăîncolo-în-coace, are nişteăantecedente!ăCuăantecedentele,ă
aşaă este,ă dară cuă spectaculosulă nuă prea!ă Laă urmaă urmei,ă s<ămergemă înă teren,ă
c<ciădeătimpăavemăşiălaăAradăoăechip<ădeărugbyă– Motorul – recentăpromovat<ă
înădiviziaăsecund<ăaăY<rii.ăOăvomăvedeaăjucândăacas<ăchiarăduminic<. 

EchipaăaăluatăfiinY<ăînănoiembrieă1975ăşiăs-a clasificat, printr-un baraj, în 
iulieă 1976,ă înă diviziaă B,ă jucândă cuă Electrotimişă Timişoaraă şiă Petrochimistulă
Ploieşti.ăComponenYiiălotuluiăsuntăînămareaămajoritateăar<deniăcareăauăpracticată
rugby-ul îndeosebi în timpulă studenYieiă laă Bucureşti,ă ConstanYa,ă ă Oradea. 
Numeroşiă tineriă auă înv<Yată îns<ă acestă sportă laă actualul club sub îndrumarea 
antrenorilor dr. Ioan Covaciu, ing. C-tinăAlexaăşiăP.ăBontea. 

„cândăs-auă reg<sită înăacestăoraşă câYivaădintreă ceiă ceă jucaser<ă rugby la 
diferiteă cluburiă dină Yar<,ă m<rturiseşteă ing.ă GraYiană T<maş,ă conduc<torulă
tehnicăalăclubului,ăşiăcândăşi-auăadusăaminteăc<ălaăAradăs-a mai jucat rugby în 
urm<ă cuă ani,ă cândă clubulă Motorulă s-aă ar<tată foarteă interesată deă acestă sportă
spectaculos, interesant,ă nuămaiă trebuiaă decâtă ună efortă sportivă competiYională
pentru a ajunge într-unăeşalonă importantă şi,ădesigur,ăcuă timpul,ă susă spreăA,ă
dac<ăseăvaăputea.ăRegret<mănumaiăc<ănuăamăbenficiatădeăoăsortareăcareăs<ăneă
dea prilejul debutului la Arad. La Lupeni a fostăoăadev<rat<ăprob<ăaăfocului,ă
dină careă amă ieşită înving<tori,ă aşaă cumă s-aă anunYată înă ziarulă deă marYi.ă Amă
jucat,ă înămeciulădeădebut,ă înăurm<toareaăformaYie:ăLugojan,ăBabos,ăBontea,ă
Moser,ă Oprea,ă Lupaşcu,ă Csaki,ă Mitan,ăCostin,ăAndrioaia,ă Baliga,ă Dumiter,ă
Calimente,ăDeac,ăJobaăcuăFolteanuăşiăMitraărezerve.ăÎnămeciurileăurm<toareă
vomăfolosiăşiăalYiăjuc<toriădinălotulănostruădeă30ădeăamatoriăaiărugby-ului. 

Deci,ă duminic<,ă laă oraă 11,30,ă peă terenulă Motorulă dină Aradulă Nou,ă
rugby: Motorul Arad – C.F.R.ăBraşov. 

I.JIVAN 
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MARXI,ă21ăSEPTEMBRIE 1976 
MINERUL LUPENI – MOTORUL ARAD 9- 10 

Înăprimulăs<uămeciă înăcadrulădivizieiăBălaărugby,ăMotorulăAradăaăizbutităs<ă
treac<ădeăMinerulăLupeni,ăînădeplasare,ăcuăscorulădeă10-9, într-un joc frumos, 
înă careă ar<denii,ă deşiă laă început,ă auă ar<tată frumoaseă calit<Yi.ă Scorulă aă fostă
deschisă deă gazdeă prină încercareaă reuşit<ă aă luiăMiricescuă înămin.ă 15ă3-0. A 
fostă modificată îns<ă repedeă totă printr-oă încercareă aă ar<deanuluiă Zabos,ă
transformat<ă deă Jobaă 3-6. În repriza a doua, încercarea lui Roşuă şiă
transformarea lui Miricescu aduc minerilor alte 6 puncte 9-6,ă dară ar<deniiă
obYină victoriaă înă min.ă 70,ă prină Baligaă 10-9. S-auă evidenYiată deă laă echipaă
noastr<ăMitan,ăLupaşcu,ăCsaki,ăBaliga,ăZabos. 

 
 

 
 

Primul meci de rugby din divizia B de la Lupeni 
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Faza de joc 
 

 
 

Prima echipă de la Motorul 
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Echipa Motorul Arad 
 

 
 

Echipa Motorul Arad 
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Cantonament Moneasa 1976 
 

MARXI,ă26ăOCTOMBRIEă1976 
MOTORUL ARAD – I.O.B.BALŞă6-4,0-0 
Rugbyştiiăar<deniăauăînscrisăînc<ăoăvictorieălaăpalmaresulăcareăi-a plasat 

acumăpeă loculădoiă înăclasamentulădivizieiăB.ă Înă întâlnireaădeăduminic<ăs-au 
înfruntată dou<ă echipeă deă valoareă apropiat<,ă cuă ună mareă angajamentă fizic,ă
ar<deniiă avândă superioritateaă laă gr<meziă şiă tuş<.ă Esteă adev<rată c<ă s-a ratat 
cam mult din cauza fisuriloră înă sincronizareaă dintreă juc<tori.ă Ar<denii au 
marcată prină dou<ă lovituriă deă pedeaps<,ă prină Jobaă înă minuteleă 48ă şiă 63.ă
OaspeYiiă auă redusă scorulă printr-oă încercare.ă Dină formaYiaă Motorulă s-au 
evidenYiatăRista,ăMitra,ăLupaşcu,ăCalimente,ăJoba. 

 
JOI, 14 AUGUST 1980 

P.T.T.R. ARAD – C.S.M. SIBIU 7-0,0-0    
 Dup<ă succesulă obYinută deă P.T.T.R.ă Arad,ă înă primaă etap<ă aă
campionatuluiădeărugbyădiviziaăA,ămiercuriădup<ăamiaz<,ăformaYiaăpreg<tit<ă
deăantrenorulăemerităTitiă Ionescu,ăaăreuşităoănou<ăvictorie,ă înădaunaăechipei 
C.S.M. Sibiu. 

Meciul,condusăcuăautoritateădeăarbitrulăPil.ăNiculescuădinăBucureşti,ăaă
fostă laă discreYiaă echipeiă ar<dene.ă Înă primaă repriz<ă oaspeYiiă s-au dovedit un 
adversară dârză careă aă luptată cuă ardoareă pentruă fiecareă balon.ă Gr<mezileă
ordonate au scos la iveal<ă excelentaăpreg<tireă aă ambeloră formaYii.ăAr<deniiă
auăavutăînăprimeleă40ădeăminuteăcâtevaăocazii,ădarăloviturileădeăpedeaps<ăauă
fostăratateădeăDomocoş. 
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Dup<ăpauz<,ăar<deniiăatac<ămaiăinsistent,ăoaspeYiiănuărezist<ăatacuriloră
viguroase. Min. 4 aduce un drop-golă reuşită deă Lecaă şiă ar<deniiă iauă
conducerea cu 3-0.ăÎnămin.ă24ăDomocoşăreuşeşteăs<ăridiceăscorulălaă7-0. 

 
VINERI, 22 AUGUST 1980 

P.T.T. ARAD – ŞTIINXAăPETROŞANIă6-0, 3-0   
Dup<ă înfrângereaă suferit<ă înă faYaă campioaneiă laă Bucureştiă 3-74 cu 

Steaua, echipaă ar<dean<ă deă rugbyă realizeaz<ă surprizaă etapei,ă învingândă
echipaă ŞtiinYaă cuă scorulă deă 6-0,ă laă Petroşani- neă comunic<ă colaboratorulă
nostruăCornelăMitan.ăDuminic<ă 24ă augustă a.c.,ă oraă 10,ă peă stadionulăGloriaă
dină oraşulă nostru,ă rugbiştiiă ar<deniă voră juca în companiaă formaYieiă ŞtiinYa 
Baia Mare. 
 
MARXI,ă14ăMARTIEă1978 

Constructorul P.T.T. Arad - ,,DACII ’’ăI.P.A.ăSibiuă8-3 
Duminic<ă s-a dat startul în returul diviziei B la rugby. Constructorul 

P.T.T.ăAradăaăevoluatăacas<ăînăcompaniaăformaYieiă,,DACII‘‘ăI.P.A.ăSibiu, de 
care a dispus cu 8-3. Au marcat dou< încerc<riăCalimenteăşiăMitan.ăAfostăună
meciă frumos,ăviuădisputat,ă cuă fazeăspectaculoase,ăcuă toateă c<ă terenulă aă fostă
alunecos. S-auă remarcată Rista,ă Oprea,ă Mozer,ă Csakiă şiă Lupaşcu.ă Etapaă
urm<toare,ăduminic<,ălaăArad, pe terenul Constructorul, la ora 10.30, meciul 
Constructorul P.T.T. – Constructorul Alba Iulia 

 
LUNI, 29 IUNIE 2009 

Egalitateăperfect<ăAradă– Timişoara 
Sâmb<t<,ă rivalitateaă sportiv<ă dintreă celeă dou<ă oraşeă aă trecută înă

planul secund. 
Arad  (A.H.) – În urm<ă cuă cevaă vreme,ă Timişoaraă rugbystic<ă lansaă oă

invitaYieăAraduluiăpentruă susYinereaăunuiă jocădeăveterani.ă Joculă s-a disputat pe 
ploaie,ăînăoraşulădeăpeăBegaăşiăs-aăîncheiatăînămodăindecisăşiăamical,ălaăegalitate.ă
Sâmb<t<ădimineaYa,ăpeăarenaăCPLădinăGr<dişte,ăaăfostărândulăvecinilorănoştriăs<ă
neăonorezeăcuăprezenYa.ăAărezultatăoădisput<ăasem<n<toareăinclusivădinăpunctulă
deăvedereăalăcondiYiilorămeteo.ă Iarăscorulă– inutilăs<ăoăspunemă– a fost... tot o 
remiz<ă (18-18). În lupta cu kilogramele suplimentare, adunate între timp, 
componenYiiă celoră dou<ă grup<riă auă oferită curioşiloră ună meciă foarteă pl<cut,ă cuă
r<sturn<riădeăsituaYie.ăDeăfapt,ăfieăc<ăaăfostăvorbaădeăJeanăCopil,ăIoanăCovaciu,ă
PetreăBonteaăsau,ădeălaăvizitatori,ăMihaiăCom<nici,ăîntreăjuc<toriăaădomnităbuna 
dispoziYie.ă Peă parcursulă întregiiă partideă dară şiă aă reprizeiă aă treia,ă deă laă Hotelulă
„Coandi‖.ă Unde,ă iar<şi,ă raportulă deă forYeă nuă puteaă s<ă fieă decâtă unulă egal.ă Şiă
povesteaă continu<:ă laă aniversareaă aă 60ă deă aniă deă rugbyă înă Timişoara,ă înă lunaă
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septembrie, Old BoysăAradăseăvaăduela,ădeălaăegalălaăegalăşiăamical,ăcuăOldăBoysă
Timişoara.ăC<ăaşa-iăfrumosăîntreăveciniăşiăprieteni... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rugbyştii veterani au dat dovadă de un fair-play desăvârşit 
 

ETAPA X, 10 APRILIE 1977 
MOTORUL ARAD – DACII I.P.A. SIBIU 
Echipaă ar<dean<ă mergeă cuă paşiă siguriă spreă câştigareaă serieiă aă II-a a 

Diviziei B de rugby.  
Dup<ăceăînăetapaăaăVIII-a a învins cu 22-3 la Arad, echipa MINERUL 

LUPENI,ă marcândă 5ă încerc<riă spectaculoaseă înă etapaă aă IX-aă ar<deniiă auă
trebuităs<ăseămulYumeasc<ăcuăcâştigareaăjoculuiălaămasaăverdeăcuă4-0. 

Aceastaădatorit<ăfaptuluiăc<ăechipaădinăBraşovăaăfolosită6ăjuc<toriăpesteă
25 ani – regulamentul permite doar 5 – deasemeniă nuă aă asigurată condiYiileă
necesareădesf<şur<riiă joculuiăabuzândădeădurit<Yi,ăpermiYândăspectatorilorăs<ă
loveasc<ăjuc<toriiăoaspeYi.ă 

Acestărezultatăesteăbunăprinăfaptulăc<ăaăacumulatăpuncteleăpuseăînăjoc,ă
darănuăaădatăposibilitateaăar<denilorăs<ăîşiăîmbun<t<Yeasc<ăesaverajul.ăCredemă
c<ăînăcondiYiiăobişnuiteădeăjocăar<deniiăarăfiăreuşităs<ăînving<ăpe braşoveniălaă
un scor mai mare. 

InăjoculădeălaăBraşovătoYiăjuc<toriiăauăjucatăcuăd<ruireăc<utândăs<ăînclineă
balanYaă victorieiă înă favoareaă lor.ă Putemă totuşiă evidenYiaă pe: RISTA N., 
OPREAăI.,ăLUPAŞCUăN.,ăVALEăI.,ăMOŞăA.ăAziădorimăs<ăv<ăprezent<mădoiă
juc<tori ar<deni; 

LUPAŞCUăNICOLAE,ă23ăaniăl<c<tuşălaăI.M.A.I.A.,ăjuc<torăliniaăaăIII-
aă(6),ăaămaiăjucatălaăVOINXAăCONSTANXA.ăJuc<torătân<răcuărealeăcalit<Yi,ă
omă sobruă şiă muncitoră atâtă laă loculă deă munc<ă câtă şiă peă terenulă deă joc.ă
Dealungul întregului campionat a jucat foarte bine fiind mereu prezent atât 
înăatacăcâtăşiăînăap<rare. 
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Ină joculădeă laăBraşovăaădatădovad<ădeăună rară spiritădeă sacrificiuă lovită
înc<ădinăminutulă3ălaăcoloanaăvertebral<,ăelăaăcontinuatăs<ăjoaceămaiădeparteă
pân<ăînăminutulă60,ăcândăaătrebuităs<ăp<r<seasc<ăterenulăînăurmaăunorălovituriă
primiteădeălaăcâYivaăspectatoti. 

Ur<mătân<ruluiă juc<torăs<ăseăpreg<teasc<ă înăcontinuare,ăpunându-şiă înă
valoarreăcalit<Yileăşiăafirmându-seăatâtăel,ăcâtăşiăechipaăar<dean<ăcaăoăviitoareă
component<ăaădivizieiăA.ă 

VALE IOAN,ă 19ă ani,ă electromecanică laăCentralaă Poşteiă Arad,ă aă maiă
jucatălaăŞcolarulăOradeaăşiăRapidăBucureşti,ăfostăcomponentăalălotuluiăR.S.R.ă
deăjuniori.ăJuc<torăfoarteătân<răcuăcalit<Yiădeosebiteăpentruăpostulădeămijlocaşă
de deschidere (10), inteligent, sobru, fin tehnician, el este motorul tuturor 
acYiunilorăofensive. 

Seăafl<ăînărândurileăechipeiăar<deneădoarădinăacestăan,ădarăînăceleădou<ă
jocuriăcuăLUPENIăşiăC.F.R.ăBraşovăaă fostăcelămaiăbună juc<torădeăpeă teren,ă
omulă careă aă mobilizată întreagaă echip<.ă Ur<mă foarteă tân<ruluiă juc<toră s<ă seă
preg<teasc<ă continuu, ridicândă mereuă cotaă exigenYeloră pentruă aă puteaă fiă
prezent în una din  reprezentativele R.S.R. 

Sper<mă c<ă aceştiă doiă juc<tori,ă împreun<ă cuă colegiiă lor,ă s<ă poat<ă
prezentaăast<ziăunăbunăspectacolărugbystic. 

Pentruă joculă cuă DACIIă I.P.A.ă Sibiu,ă seă preconizeaz<ă urm<toareaă
formaYie; 
                 RISTA (1)                         SAVAN (2)                         BALOG (3) 
                                 OPREA (4)                             MOZER (5) 
              LUPAŞCUă(6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăMITANă(8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCSAKIă(7) 
                                                            COSTIN (9) 
   DOBREă(12)ăăăăăVALEă(15)ăăăăăăăăăăăăBULIGAă(11)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăROŞCAă(13) 
                                 JOBA (15)                               OLARU (14) 
          Rezerve; BURJAN (16), STAN (14) 
 

Clasamentul 
 

1. Motorul Arad 9 7 0 2 80:  46 23 
2. C.F.R.ăBraşov 9 5 1 3 111:  71 20 
3. I.O.B.ăBalş 9 5 1 3 151:  68 20 
4. ElectrotimişăTimiş 9 5 0 4 70:  73 19 
5. Minerul Lupeni 9 4 1 4 101:113 18 
6. UnireaăS<cele 9 4 0 5 79:116 17 
7. Constr. Alba Iulia 9 2 2 5 47:  83 15 
8. Dacii IPA Sibiu 9 1 1 7 39:111 12 

Urm<torulăjocăacas<ăcuăUnireaăS<celeăînă17.IV.1977 
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ETAPA XI, 17 APRILIE 1977 
MOTORUL ARA D – UNIREAăS;CELE 
 

PentruăjoculăcuăUnireaăS<celeăseăpreconizeaz<ăurm<toareaăformaYie:ă 
                RISTA (1)       CSAKI (2)      BURJAN (3)         

LUPAŞCUă(6)                   OPREA (4)    MOZER (5) 
BONTEA (7)                     (BALOG) 

                                                 COSTIN (9) 
    DOBRE (12) VALE (10)    BULIGA (11)   ROŞCAă(13) 

JOBA (15)     OLARU (14) 
Rezerve: SAVAN (16)    STAN (17) 
 

Aziădorimăs<ăv<ăprezent<măurm<toriiăjuc<toriăar<deni: 
Oprea Ioan 23 ani, 1,90 m, 98 kg, mecanic autoă Autoserviceă Mic<laca,ă
juc<torăliniaăaăII-a,ănr.ă(4).ăC<pitanulăechipei. 

Ar<deană100șăaăf<cutăprimiiăpaşiăînărugbyălaăAradăsubăîndrumareaătov.ă
BoteaăP.ăşiăaădoctoruluiăCovaciuăI.ă 

Datorit<ă seriozit<Yiiă şiă aă munciiă deosebiteă aă putută s<ă devin<ă unulă dină
juc<toriiădeăbaz<ăaăechipeiăşiăc<pitanulăechipeiăcareăaăcrescutăvaloricăoădat<ă
cu ea. 

Preg<tindu-seăînăcontinuareăcuăaceeaşiăseriozitateăvaăputeaăs<ădevin<ăună
foarteăbunăjuc<torăchiarăunădivizionară„A‖.ă 
Mozer Ioan 24ăani,ă1,90m,ă100ăkg,ătapiYerălaăCPLăjuc<torăliniaăaăII-a, nr. (5). 

Areăaceleaşiăînceputuriăînărugbyăcaăşiăcolegulăs<uădeăechip<ăşiădeăpostă
Oprea. 

Juc<toră bună careă d<ruieă şiă calit<Yileă luiă furnizeaz<ă multeă baloaneă înă
joculă laă tuşe,ăpentruăcoechipieriiă luiă fiindă înăacelaşiă timpăunăbună juc<torădeă
câmp. 

Printr-oă preg<tireă cuă accentă peă ceaă atletic<ă vaă puteaă faceă un progres 
deosebităajungândăunăbunăjuc<torădeădiviziaă„A‖.ă 
Buliga Silvian 21ăani,ă1,70ăm,ă68ăkg,ămaistruăI.J.G.C.L.ăArad,ăjuc<torălaăfelă
deăbunăatâtăcaăcentruăcâtăşiăcaăarip<ă(11). 

A mai jucatălaăCSMăSuceavaăşiăUniversitateaăTimişoara. 
Juc<toră bun,ă careă înă ciudaă gabarituluiă s<uă redusă seă remarc<ă prină

combativitate,ăfiindăfoarteăbunăap<r<torăşiăunăatacantăfantezist. 
Juc<toră deă baz<ă cuă aportă deosebită laă trecereaă echpeiă pesteă turneulă deă

baraj pentruă intrareaă înă diviziaă „B‖ă şiă laă victoriileă echipeiă înă actualulă
campionat. 

Sper<m c< printr-oă bun<ă preg<tireă şiă d<ruireă care-l caracterizeaz<ă s<ă
aibeăunăaportălaăfelădeămareăşiălaăbarazulăpesteăpromovareăînădiviziaă„A‖. 
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În etapa a XII-a a echipa va juca laă Timişoaraă cuă ă Electrotimişă
Timişoara. 

Etapa a XIII-aăvaăjucaălaăBalşăcuăIOBăBalş. 
Iar în etapa a XIV-a cu Constr. Alba Iulia la Arad 18.05.1977. 
Înăetapaătrecut<ăar<deniiăauăînvinsăpeăDaciiăIPAăSibiuăcuă21-0, marcând 

patruăîncerc<riăoătransformareăşiăoălovitur<ădeăpiciorăc<zut<. 
Ar<deniiăauăpracticatăunăjocădinamicădarămaiăpuYinăspectaculosăcaăcelă

dină etapaă precedent<ă resimYândă lipsaă unoră juc<toriă careă auă fostă accidentaYiă
sauăsuspendaYi. 

A fost un joc pentru victorie. 
Putemă evidenYiaă pentruă joculă bună practicat pe Rista N., Mozer I., 

LupaşcuăN.,ăBuligaăS.,ăOlaruăD.,ădeasemeniăS<vanăA.ă(18ăani)ăunădebutantă
care promite. 

Rezultatele Etapei a X-a în seria a II-a divizia B:  
ElectrotimişăTimişoaraă– CFRăBraşovă9-7 
UnireaăS<celeă– IOBăBalşă16-9 
Constr. Alba Iulia – Minerul Lupeni 15-0 
Motorul Arad – Dacii IPA Sibiu 21-0 
 

CLASAMENTUL 
 

1. Motorul Arad 10 8 0 2 101:  46 26 
2. C.F.R.ăBraşov 10 5 1 4 118:  79 21 
3. I.O.B.ăBalş 10 5 1 4 160:  84 21 
4. ElectrotimişăTimiş 10 5 1 4 110:120 21 
5. Minerul Lupeni 10 5 0 5 70:  97 20 
6. UnireaăS<cele 10 5 0 5 95:125 20 
7. Constr. Alba Iulia 10 3 2 5 62:  83 18 
8. Dacii IPA Sibiu 10 1 1 8 39:132 13 

 
În urma rezultatelor din etapa a X-aăar<deniiăauăreuşităs<ăseădistanYezeă

laă5ăpuncteădeăprincipaleleăurm<ritoare. 
În etapa a XI-aă echipaă noastr<ă v-aă c<utaă s<ă practiceă ună jocă bună înă

companiaăechipeiădinăS<cele. 
Vaăfiăună jocădisputată Yinândăcontă c<ăamândou<ăechipeleănuăauăsuferită

nici o înfrângere în returul campionatului. 
S<celeniiă suntă recunoscuYiă prină compativitateaă loră şiă tendinYaă spreă ună

joc ofensiv. 
Ar<deniiă acuz<ă înă continuareă indisponibilit<Yiă (accidentaYiă sauă

suspendaYi),ă totuşiă sper<ă într-ună jocă dinamic,ă ună jocă careă s<ă aduc<ă victorieă
echipeiănoastreămenYinândădistanYaăfaY<ădeăurm<toareleăclasate. 
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ETAPA X, 10 APRILIE 1977 
MOTORUL ARAD – DACII I.P.A. SIBIU 
Echipaă ar<dean<ă mergeă cuă paşiă siguriă spreă câştigareaă serieiă aă II-a a 

Diviziei B de rugby. 
Dup<ăceăînăetapaăaăVIII-a a învins cu 22-3 la Arad, echipa MINERUL 

LUPENI,ă marcândă 5ă încerc<riă spectaculoase,ă înă etapaă aă IX-a ar<deniiă auă
trebuităs<ăseămulYumeasc<ăcuăcâştigareaăjoculuiălaămasaăverdeăcuă4-0. 

Aceastaădatorit<ăfaptuluiăc<ăechipaădinăBraşovăaăfolosită6ăjuc<toriăpesteă
25ă aniă (regulamentulă permiteă doară 5),ă deasemeniă nuă aă asigurată condiYiileă
necesareă desf<şur<riiă jocului abuzândădeă durit<Yiă permiYândă spectatoriloră s<ă
loveasc<ăjuc<toriiăoaspeYi. 

Acestărezultatăesteăbunăprinăfaptulăc<ăaăacumulatăpuncteleăpuseăînăjoc,ă
darănuăaădatăposibilitateaăar<denilorăs<ăîşiăîmbun<t<Yeasc<ăesaverajul. 

Credemăc<ăînăcondiYiiăobişnuiteădeăjocăar<deniiăarăfiăreuşităs<ăînving<ăpeă
braşoveniălaăunăscorămaiămare. 

ÎnăjoculădeălaăBraşovătoYiăjuc<toriiăauăjucatăcuăd<ruireăc<utândăs<ăînclineă
balanYaăvictorieiăînăfavoareaălor. 

Putemă totuşiă evidenYiaă pe:ă RISTAă N.,ă OPREAă I.,ă LUPAŞCUă N.,ă
VALEăI.,ăMOŞăA. 

Aziădorimăs<ăprezent<mădoiăjuc<toriăar<deni: 
LUPAŞCUă NICOLAE,ă 23ă ani,ă l<c<tuşă laă I.A.M.B.A.,ă juc<toră liniaă aă

III -aă(6),ăaămaiăjucatălaăVOINXAăCONSTANXA. 
Juc<toră tân<ră cuă realeă calit<Yii,ă omă sobruă şiă muncitoră atâtă laă loculă deă

mmunc<ăcâtăşiăpeăterenulădeăjoc. 
Dealungul întregului campionat a jucat foarte bine fiind mereu prezent 

atâtăînăatacăcâtăşiăînăap<rare. 
Înă joculădeă laăBraşovăaădatădovad<ădeăună rară spiritădeă sacrificiuă lovită

înc<ădinăminutulă3ălaăcoloanaăvertebral<,ăelăaăcontinuatăs<ăjoaceămaiădeparteă
pân<ăînăminutulă60ăcândăaătrebuităs<ăp<r<seasc<ăterenulăînăurmaăunorălovituriă
primiteădeălaăcâYivaăspectatori. 

Ur<mătân<ruluiă juc<torăs<ăseăpreg<teasc<ă înăcontinuare,ăpunându-şiă înă
valoareăcalit<Yileăşiăafirmându-seăatâtăel,ăcâtăşiăechipaăar<dean<ăcaăoăviitoare 
component<ăaădivizieiăA. 

VALEă IOAN,ă 19ă ani,ă electromecanică laăCentralaă Poşteiă Arad,ă aă maiă
jucatălaăŞcolarulăOradeaăşiăRapidăBucureşti,ăfostăcomponentăalălotuluiăR.S.R.ă
de juniori. 

Juc<toră foarteă tân<ră cuă calit<Yiădeosebiteăpentruăpostulădeămijlocaşăde 
deschidere (10), inteligent, sobru, fin tehnician, el este motorul tuturor 
acYiunilorăefensive. 
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Seă afl<ă înă rândulă echipeiă ar<deneă doară dină acestă an,ă dară înă celeă dou<ă
jocuriăcuăLUPENIăşiăC.F.R.ăBraşovăaă fostăcelămaiăbună juc<torădeăpeă teren,ă
omul care a mobilizatăîntreagaăechip<. 

Ur<mă foarteă tân<ruluiă juc<toră s<ă seă preg<teasc<ă continuu,ă ridicândă
mereuăcotaăexigenYelorăpentruăaăputeaăfiăprezentăînăunaădinăreprezentativeleă
R.S.R. 

Sper<mă c<ă aceştiă doiă juc<tori,ă împreun<ă cuă colegiiă lor,ă s<ă poat<ă
prezentaăast<ziăun bun spectacol rugbistic. 

Pentruă joculă cuă DACII,ă I.P.A.ă Sibiuă seă preconizeaz<ă urm<toareaă
formaYie: 
 
RISTA (1)        SAVAN (2)   BALOG (3)  
                      OPREA (4)    MOZER (5)    
LUPAŞCUă(6)   MITAN (8)  CSAKI (7) 

COSTIN (9) 
DOBRE (12)  VALE (10)      BULIGA (11)     ROŞCAă(13) 
                 JOBA (15)    OLARU (14) 
Rezerve: BURJAN (16), STAN (17) 

 
CLASAMENTUL 

 
1. Motorul Arad 9 7 0 2 80:  46 23 
2. C.F.R.ăBraşov 9 5 1 3 111:  70 20 
3. I.O.B.ăBalş 9 5 1 3 151:  68 20 
4. ElectrotimişăTimiş 9 5 0 4 70:  73 19 
5. Minerul Lupeni 9 4 1 4 101:113 18 
6. UnireaăS<cele 9 4 0 5 79:116 17 
7. Constr. Alba Iulia 9 2 2 5 47:  83 15 
8. Dacii IPA Sibiu 9 1 1 78 39:111 12 

Urm<torulăjocăacas<ăcuăUnireaăS<celeăînă17.IV.1977. 
 
PROGRAMăDEăRUGBYăDiviziaănaYional<ă„B‖ 
Colectivul de  conducere   priveşte realist situaYia echipei propunându-i 

pentru acest  an ca obiective formarea unei echipe omogene, prezent rea  
unor  jocuri cât  mai  pl<cute  publicului, iar  la finalul returului plasarea 
echipei  în  prima jum<tate  a clasamentului. 

 
Programul turului: 
Etapa  I-a – 19 sept. cu Minerul Lupeni – la  Lupeni;  
Etapa  II -a–  26 sept.,   cu  CFR  Braş ov –  la Arad;  
Etapa  III -a – 3 oct.,  cu  Şoimii Sibiu – la Sibiu;  
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. 

Etapa  IV-a  – 10 oct.,  cu Unirea S<cele – la S<cele;  
Etapa  V-a – 17 oct., cu  Electro Timi – la Arad; 
Etapa  VI-a  – 24 oct., cu I.O.B.  Balş,  – la  Arad; 
Etapa  VII-a – 31  oct.,  cu Constructorul Alba  Iulia –  la Alba  Iulia; 
Programul turului dezavantajeaz< puYin echipa noastr<, întrucât în 

primele dou<  etape întâlnete dou< dintre protagonistele seriei, deasemenea, 
are numai trei jocuri acas<. 

Cu  toate acestea, sper<m ca prin mobilizarea juc<torilor şi prin 
încuraj<rile spectatorilor, echipa noastr< s< aib<  o comportare frumoas<. 

Pentru  buna înYelegere  a  jocului  de  rugbi, v<  prezent<m câteva 
noYiuni de baz<: 

1)  Echipa  este  format< din  15  juc<tori, 8  înaintaşi,  stâlp  stânga 
(1), tr<g<tor (2),  stâlp dreapta (3), linia II stânga (4), linia  II-a dreapta (5),  
linia III-a aripa stâng< (6), linia III-a aripa dreapt< (7), linia III-a închiz<tor  
(8). 

Linia  de  trei  sferturi, 7  juc<tori  - mijlocaşăla gr<mad< (9),  mijşlocaşă
la deschidere (10) şi centru stânga (12), centru dreapta (13), aripa stâng< 
(11), aripa dreapt< (14), fundaşă(15) . 

 
2) Înaintarea este  format< din  juc<tori atletici, care  au drept sarcin<ă

s<  furnizeze baloane liniei 3/4 şi sa  sprijine acYiunile de atac ale acestora. 
3)  Linia  3/4  este  format< din  juc<tori rapizi şi foarte  îndemânatici 

care  prin   rapiditate şi  varietatea acYiunilor trebuie s<  valorifice baloanele 
furnizate de înaintare. 

4) Gr<mada ordonat< se formeaz< la comanda arbitrului  prin angajarea  
în  împingere a celor  dou<  înaint<ri pentru a intra în  posesia balonului 
introdus de mijlocaşulă la gramad<. Gramada se acord< când  se scap<  
mingea în faY<, la pasa  înainte sau  ca urmare a unor greşeli  la  aruncarea în  
tuş<. 

Jocul de rugby a avut un  început puYin hazliu. La un joc între dou< 
echipa de fotbal ale  colegiului din oraşul Rugby un elev exasperat c< dup< 
aproape o or< de joc nu atinsese mingea, a alergat, a luat mingea în braYe şi 
alergând a culcat-o în poarta adversarului cu toat<ă opoziYia lor. Astfel au 
ap<rut germenii unui nou sport. 

Prima dat< un  joc de rugby organizat s-a jucat acum mai bine de 100 
de ani în oraşul Rugby din Anglia. 

În continuare, acest  joc a luat o mare dezvoltare fiind  jucat ast<zi pe  
cinci  continente şi având peste un milion de juc<tori legitimaYi. 

Cele mai mari competiYii sunt: 
- Turneul celor cinci naYiuni 
- Cupa FIRA 
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În România se joac< rugby de peste 60 de ani, Yara noastr< fiind una 
dintre protagonisiele cupei FIRA, având victorii de prestigiu asupra 
selecYionatelor franceze, engleze şi neozeelandeze, prin  aceasta impunându-
se în rugbyul mondial. Numeroşi  juc<tori români au  fost solicitaYi s<ăjoace 
în FranYa, Italiaăşi alteăY<ri cu rugbi avansat. 

Dupa  21 de  ani, Aradul are  din  nou  echipa de rugby, aceasta 
datorit<  câtorva inimoşi iubitori ai acestui sport b<rb<tesc. A fost un drum 
greu pân<  la calificarea echipei în Divizia B ca urmare a turneului de baraj 
de la Alba Iulia, dar  grupul de foşti jucatori de rugby nu au precupeYit  nici  
un efort  şi primele satisfacYii  au  aparut. 

Trebuie ar<tat  c<  organele locale au sprijinit şi sper<m c< vor sprijini 
în continuare sportul cu balonul oval. 

FormYia noastr< este  o echip< tân<r< fiind format< în  mare parte din  
juc<tori formaYi în  Arad, dintre aceştia putem evidenYia  pe  Oprea I. - (23 
ani), c<pitanul echipei, Mozer I. (24), ZaboşăI. (25), Andriaoie G. (19), Olaru 
D. (19), Julan V. (24), Joba S. (19),  Foltean C. (18),  Deac  E. (19), Vesa  P. 
(22). Au mai fost transferati juc<tori nof de la Oradea Csaki 0. (19), Dumiter 
Gh. (17), Mitran F. (18), Burjan I. (19), şiă de la ConstanYa Calimente M. 
(24), Costin I. (25), Lupaşcu N. (23), Mitan C. (27). 

De  preg<tirea echipei se ocup<  Dr. Covaciu I., inginer  Alexa C. şi 
profesor Mitan C. 

5) Gr<mada spontan< apare în faze de joc ca urmare a unei aglomer<ri 
de juc<tori în lupta pentru balon. 

6) Tuşaă esteăoămodalitateădeăpunereăa mingiiă înă jocădup<ă ieşireaă acesteiaăă
dincoloădeăliniaădeămargine.ăCeleădou<ăînaint<riăseăalinieaz<ăpeăoălinieăparalel<ăcuă
liniaădeăcentruălaă5ămetriădeăătuş<,ămingeaăfiindăpus<ăînăjocăprinăaruncareăsusăpeă
culoarulăl<satăîntreăceleădou<ăăînaint<riădeăunăjuc<torăcareăseăafl<ăpeăliniaădeătuşe. 

Se caut< intrarea în posesia balonului şi transmiterea lui în linia de 3/4. 
7) Pasa de rugby nu se poate da decât înapoi spre propriul teren. 
8) Placajul este un mijloc de ap<rare care se execut< prin îmbr<Yişarea 

cu braYele a picioarelor, bazinului sau bustului adversarului purt<tor de balon 
şi astfel oprirea acYiunii de atac. 

9) Ofsaidul se penalizeaz< cu lovitura de pedeaps<. Se acord< pentru 
nerespectarea a 10 metri la tuşe pentru jucarea unui balon şutat din urm<. 
Echipa penalizat< trebuie s< se retrag< cât mai  repede la 10 metri, în caz 
contrar va fi penalizat< cu înca 10 metri. 

Modalit<Yi de marcare: Încercare = 4 puncte, (când balonul este culcat 
în terenul de Yint<). 

O Yint< care transform< o încercare = 2 puncte (se execut< prin şutarea 
balonului aşezat pe linia pe care s-a marcat încercarea şi trimiterea mingii pe 
deasupra barei transversale a barelor de Yint<. 
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O Yint< din lovitur< de pedeaps< = 3 puncte. 
O Yint< din lovitur< de picior c<zut< = 3 puncte (când fiind în posesia 

balonului şi se d< drumul s< cad< pe sol şi este lovit dup< prima s<ritur< şi 
trimis prin partea superioar< a H barelor de Yint<). 

 

 
 

Echipa care a promovat pentru baraj 1977 
 

 
 

Cantonament Moneasa 1976 
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Cantonament în vederea meciului de la Lupeni 
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SÂMB;T;,ă24ăIANUARIE 1976 
Rugby – premier<ălaăArad 
Televiziuneaă aă contribuită multă laă popularizareaă şiă proliferareaă unoră

frumoaseăactivit<Yiăsportive.ăS<ăamintimătenisulădatoratăluiăXiriacăşiăN<staseă
şi, mai recent, rugby-ul prin - turneulăcelorăcinciănaYiuniăşiă deăbun<ăseam<ăaă
frumoaselorăsucceseăromâneşti. 

Laă Aradă vomă vedeaă „peă viu‖ă rugby.ă Aiciă nuă numaiă datorit<ă
televiziunii.ă Auă venită laă noiă înă urbeă câYivaă inimoşi:ă doctorulă ChiriY<ă
Paraschiv, Petru Bontea,ă acumă antrenor,ă şiă dr.ă ă Ioană Covaciu,ă secund,ă auă
insistată şi,ăg<sindăpân<ă înăceleădinăurm<ă înYelegereaănecesar<,ăauă înfiinYatăoă
secYieă şiă oă echip<ă deă rugby.ă Actulă deă naştere,ă pusă peă numeleă A.S.ă
„S<n<tatea‖,ăesteădatată10ănoiembrieă1975. 

Cine este antrenorul? Numele l-amăcitat:ăPetruăBontea.ăAlteăam<nunte:ă
esteă maistruă mecanică laă „Precizia‖,ă fostă juc<toră deă performanY<ă (înă diviziaă
naYional<ăAălaăUniversitateaăTimişoara),ăunăomăalăpasiuniiăpentruărugby,ăcareă
lucreaz<ăabsolutăvoluntar. 

D<măcuvântul,ă înăcontinuare,ă inimosuluiăsusYin<torăalăacestuiăsportădeă
voinY<,ădeădârzenieăşiăcondiYieăfizic<ădeosebit<. 

- Da,ămulYumesc.ăAvemăunălotăfoarteătân<r,ăcelămaiă„înăvârst<‖ăjuc<toră
are 23 de ani. Cei 30 din lot au practicat alte sporturi, cum sunt luptele, 
boxul, judo-ulăetc.ăŞiă– lucru foarte important – toYiăsuntăar<deni. 

- Fiind de-acumă 30,ă s<ă not<mă câtevaă nume,ă viitoareă speranYe,ă talenteă
careăs<ăr<spund<ădorinYeiănoastreădeăafirmare. 

- Credemăînăaceast<ăafirmareăşiăf<r<ăaăsup<raăpeăceilalYi,ănotaYiăpeăGh.ă
Andrioaia, electriciană laă C.P.L.,ă Ioană Oprea,ă mecanică autoă laă „Precizia‖,ă
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Horia Maftei, electrician la IAMMBA, Adalbert Horvat, rectificator la 
aceeaşiă întreprindere,ăEugenăDeac,ă l<c<tuşă laăC.F.R.,ăMihaiăOlaru,ăsudoră laă
I.V.A., Ştefană Farago,ă rectificatoră laă întreprinderea de strunguri,  Aurel 
Şipoş,ă vopsitoră laă U.T.A.,ă Ioană Mozer,ă tapiYeră laă C.P.L.,ă Gh.ă Mercea,ă
strungară laă Întreprindereaă deă strunguri,ă Valentină Julean,ă l<c<tuşă laă C.F.R.,ă
IoanăBenedic,ăinginerăconstructor,ăAurelăMoscal,ăl<c<tuşălaă„Precizia‖... 

- Sunt mulYiă şiă – se pare – buni.ăDespreă ceilalYiă înă cronicileădeămeci,ă
cândăseăvorăevidenYia.ăS<ăvedemăacumăceăfacem. 

- Dină toamnaă acestuiă ană vomă activaă înă diviziaă B.ă Eă oă sarcin<ă deă
r<spundere,ădeăaceea,ăpân<ăatunci,ăpreg<tiriăserioase.ăFacemăeforturiăs<ăavemă
condiYiaăfizic<ănecesar<.ăDină15ăfebruarieăa.c.ăşiăpân<ăînăcampionatăvomăoferiă
Araduluiă meciuriă amicale,ă avândă caă parteneriă echipeă cunoascute:ă Şcoalaă
sportiv<ă şiă Universitateaă Timişoara,ă Minerulă Lupeni,ă ŞtiinYaă Petroşaniă şiă – 
mai mult ca sigur – în martie, primulămeciăamicalăinternaYionalăalănostru,ăcuă
oăechip<ădinăMilano. 

- Unde? 
- Aici,ălaăArad,ăpeăstadionulă„Gloria‖,ăacoloăoăs<ăjuc<m,ăpreg<tirileăleă

facem pe terenul de la Sere. 
- Vaă fiă oă adev<rat<ă bucurie,ă oă mareă satisfacYieă dac<,ă entuziastuleă

antrenor, ziarul nostruă vaă însera,ă înă premier<ă ar<dean<,ă croniciă elogioaseă
despre rugby-ul acestui colYădeăYar<.ăMultăsucces. 
G.N. 
 
MIERCURI, 7 IULIE 1976 

Rugby – Motorul în divizia B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima echipă Motorul Arad – 1976 
 

Deălaăultimaănoastr<ănotaYieădespreătân<raăechip<ădeărugbyăînfiinYat<ălaă
Aradăaăintervenităunăelementănou:ădeălaăA.S.ăS<n<tatea,ăechipaăaăfostăafiliat<ă
laăAsociaYiaăsportiv<ăMotorul,ăluândăşiădenumireaărespectiv<.ăNuădeămultăauă
avută loc,ă laă Albaă Iulia,ă meciurileă deă calificareă înă vedereaă promov<riiă înă
diviziaă Bă aă spectaculoaseiă întreceri.ă Dup<ă partideleă susYinuteă cuă ă I.P.C.G.ă
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Ploieştiă şiă Electrotimişă Timişoara,ă Motorulă Aradă s-a calificat în divizia 
naYional<ăB.ăEsteărodulădeă8ăluniădeăpreg<tireăneîntrerupt<,ăperioad<ăînăcareă
întregul lotă aă dată dovad<ă deă pasiuneă şiă ambiYie,ă cunoscută fiindă faptulă c<ă laă
calific<riăurmaăaăfiăîntâlniteăechipeăexperimentate. 

Înă vedereaă particip<riiă laă primulă campionată divizionară B,ă rugbyştiiă
ar<deniă şi-auă reluatăpreg<tirileă subă îndrumareaă antrenoriloră IoanăCovaciuăşiă
Petru Bontea. Înă perioadaă preg<titoare,ă suntă înă cursă deă perfectareă uneleă
meciuriă amicaleă cuă echipeă timişoreneă (Universitateaă şiă Electrotimiş)ă fiindă
posibil<ăorganizarea,ălaăArad,ăaăuneiăcupeădeăvar<ăcuăparticipareaămaiămultoră
echipe. 

 
MARXI,ă2ăDECEMBRIEă1980 

Rugby – Divizia A 
P.T.T. Arad – ConstructorulăConstanYaă– 22-3  (3-3) 
Meciulădeăduminic<,ăultimulăjucatăpeăteren propriu de rugbyştiiăar<deniă

înă acestă tură deă campionat,ă aă adusă faY<ă înă faY<,ă peă celeă dou<ă promovateă înă
primaădivizie.ăVremeaănefavorabil<ăşi-aăpus,ăîns<, amprentaăşiăasupraăjocului.ă
Terenulăgreuăaăsolicitatădinăplinăambeleăechipe.ăConst<nYeniiăauăcontatădoară
înăprimaărepriz<,ăcîndăşi-auăap<ratăcuăstr<şnicieăminimulăavantajăluatăchiarălaă
începutul partidei, printr-oă lovitur<ădeăpedeaps<,ă transformat<ădeăNeagu (0-
3).ăGazdeleăegaleaz<ă (l.p.ăLeca)ădatorit<ă travaliuluiă întregiiăechipe,ădarămaiă
cuăseam<ăaăgr<mezii,ăcareăaăfostăpunctulăforteăalăechipei.ăTimpulăseăscurgeăînă
notaădeădominareăaăar<denilor,ădarăcareăreuşescăabiaăînăaădouaărepriz<ăs<ăseă
desprind<ădeăadversar.ăDiferenYaădeăvaloareăoădauăşiăceleătreiăeşecuriărealizateă
acum (Corduneanu – dou<,ăLecaă- unul),ădou<ăfiindătransformateădeăLecaăşiă
Asmarandei. Scor final 22-3,ă oă victorieă preYioas<,ă careă menYineă echipaă
ar<dean<ăînăprimaăjum<tateăaăclasamentului. 

Ultimeleădou<ăpartideăseăvorăjucaăînădeplasare,ăcuăDinamoăBucureşti,ălaă
3ădecembrieăşiăcuăPolitehnicaăIaşi,ălaă7ădecembrie. 

P.T.T.ă Arad:ă TiY<,ă Filipaş,ă Tarceă (Munteanu),ă Aştef<noaie,ă Oprea,ă
Hhodorc<,ă Farago,ă Mozer,ă Ghimeşă (Aştefanei),ă Domocoş,ă Leca,ă Dumiter, 
Moş,ăCorduneanu,ăAsmarandei. 

AăarbitratăCornelăCrist<chescuă(Bucureşti). 
Alex. Chebeleu 
 

MIERCURI, 4 OCTOMBRIR 1978 
Gloria P.T.T. – I.O.B.ăBalşă15-4 (11-4) 
Duminic<ădimineaYa,ăpeăterernulăGloria,ăechipaăar<dean<ăGloriaăP.T.T.ă

a întâlnit într-oăpartid<,ăcontând pentru etapa a treia a campionatului diviziei 
Bădeărugby,ăformaYiaăI.O.B.ăBalş. 
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Alc<tuită dină juc<toriă tineri,ă f<r<ă preaămareă experienY<ă competiYional<,ă
cincisprezeceleăar<dean s-aăimpusătotuşiăînăfaYaăadversaruluiăprintr-un joc în 
vitez<,ă care,ă deşi f<r<ă veleit<Yiă tehniceă şiă spectaculoaseă deosebite,ă aă pl<cută
spectatoriloră prezenYi.ă Principaleleă atuuriă aleă înving<toriloră auă fostă joculă laă
mân<ă foarteă bună peă „treiă sferturi‖,ă siguranYaă laă intercepYiaă balonului,ă joculă
calmă şiă discern<mântulă cuă careă auă acYionat fiecare dintre coechipieri. 
Ar<deniiăs-auăimpusăîndeosebiăînăprimaărepriz<ăcând,ăînămaiăpuYinădeă30ădeă
minute,ăauăreuşităs<ăseădetaşezeăcategoricăprinăpuncteleărealizateădeăDumiteră
(drop).ă Calimenteă şiă N<staseă (fiecareă câteă oă încercare),ă astfelă c<ă dup<ă oă
jum<tateă deă or<ă scorulă eraă 11-0ă înă favoareaă gazdelor.ă Spreă sfârşitulă primeiă
reprize, I. Gheorghe reduce din handicap printr-o încercare. 

ScorulăfinalăalămeciuluiaăfostăstabilitădeăOlaru,ăautorulăuneiăîncerc<riădeă
mare spectacol. 

A fost o victorie muncit<,ăindiscutabilămeritat<,ămaiăalesădup<ăevoluYiaă
frumoas<ă dină primaă repriz<,ă cândă gazdeleă auă acYionată promptă şiă cuă calm,ă
printr-un joc colectiv. 

Laăsfârşit,ăs<ămaiănot<măc<ăîntreagaăpartid<ăs-aădesf<şuratăsubăsemnulă
celuiămaiăadev<rată fair-play,ăc<ăarbitrajulăbucureşteanuluiăAurelăCristescuăaă
fostă bună şiă c<ă înă formaYiaă Gloria P.T.T. au jucat: Ciornai (Belejan), 
Domocoş,ă TiYu,ă Petrişor,ă M.ă Olaru,ă Lupaşcu,ă Mozer,ă Oprea,ă Csaky,ă Rista,ă
Tarceaă(Burjan),ăCalimente,ăD.ăOlaru,ăDumiter,ăN<stase. 

                        M.ăCONTRAŞ 
 

MARXI,ă12ăAUGUSTă1980 
Rugby: P.T.T.R. Arad – Rulmentul Bîrlad 7-3 (3-3) 
Înăprimaăetap<ăaădivizieiăAădeărugby,ăediYiaă1980-81,ănouaăpromovat<ă

înăeşalonulăsuperiorăalăsportuluiăcuăbalonulăoval,ăP.T.T.R.ăArad,ăaăobYinutăoă
frumoas<ă şiă preYioas<ă victorieă înă daunaă puterniceiă formaYiiă Rulmentulă dină
Bîrlad. 

Înăprimaărepriz<ăaăîntâlnirii,ădisputat<ăpeăterenulăGloria,ăînăfaYaăaăcâtevaă
suteă deă spectatori,ă spreă stupefacYiaă echipeiă gazd<,ă înămin.ă 5ă Florescuădeă laă
RulmentulăBîrladăreuşeşteădeschidereaăscorului: 0-3.ăAr<deniiăseămobilizeaz<ă
şiăînămin.ă16ăAsmarandeiăaduceălinişteăînătab<raăgazdelorăegalând.ăScorulăaă
devenit 3-3. 

Laăreluare,ăînămin.ă45ăLecaărateaz<ăoălovitur<ădeăpedeaps<.ăÎnămin.ă56ă
acelaşiă Leca,ă reuşeşteă dup<ă oă repunereă rapid<ă dină tuş<,ă s< finalizeze: 7-3 
pentruă P.T.T.R.ă Pesteă câtevaă minuteă Domocoşă trimiteă balonulă cuă puYină peă
lâng<ăbar<,ănereuşindătransformarea.ăÎnăfinal,ăoaspeYiiăcedeaz<ăfizicăşiăpân<ălaă
sfârşitulăîntâlniriiăgazdeleădomin<ăcopios. 

P.T.T.R. Arad a folosit în acest meci formaYia:ă Tarcea,ă Lupaşcu,ă
Oprea,ă Munteanu,ă Mozer,ă Aştef<noaie,ă Olaru,ă Farago,ă Leca,ă Domocoş,ă
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Corduneanu,ăDumiter,ăMoş,ăHodorca,ăAsmarandei.ăRezerve:ăBurjan,ăArmaşă
şiăDimitrie.ăFoarteăbunăarbitrajulăprestatădeăGh.ăBucurădinăBucureşti.ă 

(V. GR.) 
Mâine, miercuri, pe terenul Gloria, Începând de la ora 17, în cadrul etapei 

a II-a a diviziei A de rugby are loc întâlnirea P.T.T.R. Arad – C.S.M. Sibiu. 
 

ETAPA XI, 17 APRILIE 1977 
MOTORUL ARAD – UNIREAăS;CELE 
PentruăjoculăcuăUnireaăS<celeăseăpreconizeaz<ăurm<toareaăformaYie:ă 

RISTA (1)        CSAKI (2)   BURJAN (3)  
      LUPAŞCUă(6)   OPREA (4)    MOZER (5) 
  BONTEA (7)                                    (BALOG) 
                                           COSTIN (9) 
DOBRE (12) VALE (10)   BULIGA (11)        ROŞCAă(13) 
JOBA (15)   OLARU (14) 
Rezerve:  SAVAN (16)    STAN (17) 

 
Aziădorimăs<ăv<ăprezent<măurm<toriiăjuc<toriăar<deni: 

Oprea Ioan 23ă ani,ă 1,90ă m,ă 98ă kg,ă mecanică autoă Autoserviceă Mic<laca,ă
juc<torăliniaăaăII-a,ănr.ă(4).ăC<pitanulăechipei. 

Ar<deană100șăaăf<cutăprimii paşiăînărugbyălaăAradăsubăîndrumareaătov.ă
BoteaăP.ăşiăaădoctoruluiăCovaciuăI.ă 

Datorit<ă seriozit<Yiiă şiă aă munciiă deosebiteă aă putută s<ă devin<ă unulă dină
juc<toriiădeăbaz<ăaăechipeiăşiăc<pitanulăechipeiăcareăaăcrescutăvaloricăoădat<ă
cu ea. 

Preg<tindu-se în continuareăcuăaceeaşiăseriozitateăvaăputeaăs<ădevin<ăună
foarteăbunăjuc<torăchiarăunădivizionară„A‖.ă 
Mozer Ioan 24ăani,ă1,90m,ă100ăkg,ătapiYerălaăCPLăjuc<torăliniaăaăII-a, nr. (5). 

Areăaceleaşiăînceputuriăînărugbyăcaăşiăcolegulăs<uădeăechip<ăşiădeăpostă
Oprea. 

Juc<toră bună careă d<ruieă şiă calit<Yileă luiă furnizeaz<ă multeă baloaneă înă
joculă laă tuşe,ăpentruăcoechipieriiă luiă fiindă înăacelaşiă timpăunăbună juc<torădeă
câmp. 

Printr-oă preg<tireă cuă accentă peă ceaă atletic<ă vaă puteaă faceu n progres 
deosebităajungândăunăbunăjuc<torădeădiviziaă„A‖.ă 
Buliga Silvian 21ăani,ă1,70ăm,ă68ăkg,ămaistruăI.J.G.C.L.ăArad,ăjuc<torălaăfelă
deăbunăatâtăcaăcentruăcâtăşiăcaăarip<ă(11). 

AămaiăjucatălaăCSMăSuceavaăşiăUniversitateaăTimişoara. 
Juc<toră bun,ă careă înă ciudaă gabarituluiă s<uă redusă seă remarc<ă prină

combativitate,ăfiindăfoarteăbunăap<r<torăşiăunăatacantăfantezist. 
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Juc<toră deă baz<ă cuă aportă deosebită laă trecereaă echpeiă pesteă turneulă deă
barajă pentruă intrareaă înă diviziaă „B‖ă şiă laă victoriileă echipeiă înă actualulă
campionat. 

Sper<mă c<ă printr-oă bun<ă preg<tireă şiă d<ruireă care-lă carecterizeaz<ă s<ă
aibeăunăaportălaăfelădeămareăşiălaăbarajul pentru promovareăînădiviziaă„A‖. 

În etapa a XII-aă aă echipaă vaă jucaă laă Timişoaraă cuă ă Electrotimişă
Timişoara. 

Etapa a XIII-aăvaăjucaălaăBalşăcuăIOBăBalş. 
Iar în etapa a XIV-a cu Constr. Alba Iulia la Arad 18.05.1977. 
Înăetapaătrecut<ăar<deniiăauăînvinsăpeăDaciiăIPAăSibiuăcuă21-0, marcând 

patruăîncerc<riăoătransformareăşiăoălovitur<ădeăpiciorăc<zut<. 
Ar<deniiăauăpracticatăunăjocădinamicădarămaiăpuYinăspectaculosăcaăcelă

din etapaă precedent<ă resimYândă lipsaă unoră juc<toriă careă auă fostă accidentaYiă
sauăsuspendaYi. 

A fost un joc pentru victorie. 
Putemă evidenYiaă pentruă joculă bună practicată peă Ristaă N.,ă Mozeră I.,ă

LupaşcuăN.,ăBuligaăS.,ăOlaruăD.,ădeasemeniăS<vanăA.ă(18ăani)ăunădebutantă
care promite. 

Rezultatele Etapei a X-a în seria a II-a divizia B:  
ElectrotimişăTimişoaraă– CFRăBraşovă9-7 
UnireaăS<celeă– IOBăBalşă16-9 
Constr. Alba Iulia – Minerul Lupeni 15-0 
Motorul Arad – Dacii IPA Sibiu 21-0 

 
CLASAMENTUL 

 
1. Motorul Arad 10 8 0 2 101:  46 26 
2. C.F.R.ăBraşov 10 5 1 4 118:  79 21 
3. I.O.B.ăBalş 10 5 1 4 160:  84 21 
4. ElectrotimişăTimiş 10 5 1 4 110:120 21 
5. Minerul Lupeni 10 5 0 5 70:  97 20 
6. UnireaăS<cele 10 5 0 5 95:125 20 
7. Constr. Alba Iulia 10 3 2 5 62:  83 18 
8. Dacii IPA Sibiu 10 1 1 8 39:132 13 

În urma rezultatelor din etapa a X-aăar<deniiăauăreuşităs<ăseădistanYezeă
laă5ăpuncteădeăprincipaleleăurm<ritoare. 

În etapa a XI-aă echipaă noastr<ă v-aă c<utaă s<ă practiceă ună jocă bună înă
companiaăechipeiădinăS<cele. 

Va fi un joc disputată Yinândăcontă c<ăamândou<ăechipeleănuăauăsuferită
nici o înfrângere în returul campionatului. 
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S<celeniiă suntă recunoscuYiă prină compativitateaă loră şiă tendinYaă spreă ună
joc ofensiv. 

Ar<deniiă acuz<ă înă continuareă indisponibilit<Yiă (accidentaYiă sauă
suspendaYi),ă totuşiă sper<ă într-ună jocă dinamic,ă ună jocă careă s<ă aduc<ă victorieă
echipeiănoastreămenYinândădistanYaăfaY<ădeăurm<toareleăclasate. 

 
MIERCURI 20 APRILIE 1977 

Motorul arad – UnireaăS<celeă4-0     
Peăunăterenăgreu,ămoale,ădesfundat,ăcuă4ătitulariămaiăpuYinăînăformaYie,ă

cuă alYiă 2ă juc<toriă accidentaYi,ă Motorulă Aradă aă câştigată meciulă cuă Unireaă
S<cele,ă laă limit<; 4-0,ă înă urmaă uneiă încerc<riă realizateă deă Buliga,ă dară
netransformat<.ă Cuă vicroriaă deă duminic<,ă inimoşiiă rugbyiştiă ar<deniă şi-au 
consolidată poziYiaă înă frunteaă clasamentuluiă serieiă Ynă careă activeaz<,ă cuă 29ă
puncte,ă cuă 5ă puncteă avansă faY<ă deă aă douaă clasat<,ă ă C.F.R.ă Braşov.ă Drumulă
spreăcalificareăînăprimaădivizieădeărugbyăaăY<riiăesteălargădeschis,ăjocurileăceă
urmeaz<ă nemaiputândă influenYaă situaYia.ă Viitorulă meci duminic<,ă laă
Timişoara,ăcuăElectrotimiş. 
     
JOI, 27 MARTIE 1986 

P.T.T. ARAD – R.C.ăGRIVIXAăROŞIEăBUCUREŞTIă13-13, 13-7 
Laănumaiă treiăzileădup<ămareaăvictorieăasupraăreprezentativeiăFranYei,ă

doiădintreăcomponenYiiăechipeiănoastreănaYionale,ăesteăvorbaăI. SimionăşiăC.ă
Dinu,ă auă evoluată laăAradă împreun<ăcuă echipaăR.C.ăGriviYa roşieă înă etapaă aă
10- aăcampionatuluiădivizieiăA.ăMeciulădesf<şuratăieriăpeăstadionulăGloria,ăaă
pl<cutăprinădârzeniaăcuăcareărugbyştiiăar<deniăşi-auăap<ratăşanseleăînăfaYaămaiă
experimentaYiloră lorăadversari.ă Înăminutulă17ăAnghelă înscrieăprimulăeseuăală
ar<denilor,ă scoră 4-0.ă Lecaă transform<ă încercareaă şiă 6-0. Pe fondul unei 
domin<riă bucureştene,ă înă min.ă 26ă asist<mă laă ceaă maiă spectaculoas<ă faz<ă aă
meciului.ăAr<deanulăCorduneanuă întercepteaz<ăun balon la numai 10 metri 
deăpropriileăbuturiă,ătraverseaz<ădeăunulăsingurăîntrgulăterenăşiăculc<ăbalonul,ă
reuşindăalădoileaăeseuăalăformaYieiăP.T.T.ăArad.ăLecaărateaz<ătransformareaăşiă
scorulă r<mâneă 10-0.ă Eă rândulă bucureşteniloră s<ă riposteze.ă Oă frumoas<ă
combinaYieă întreă Simionă şiă Marină Alexandru,ă ultimulă înscrieă oă încercareă – 
10-4.ăTransformareaăesteăratat<.ăÎnfinalulăreprizei,ădou<ălovituriădeăpedeaps<ă
transformate, prima de  Simion 10-7,ăiarăaădouaădeăar<deanulăDomocoş,ăcareă
stabileşteăşiărezultatulăreprizei; 13-7. 

Înă parteaă aă douaă aă întâlniriiă bucureşteniiă s-au mobilizat mai mult, au 
câştigatămajoritateaăbaloanelorădinătuşe,ăiarăpachetulădeăînaintaşiăaăpututăfiăcuă
greu oprit. Cu toate acestea, egalarea survine dintr-oă greşeal<ă aă fundaşuluiă
ar<dean,ăcare scap<ămingeaă înăpropriulă terenădeă Yint<,ădândăposibilitateaă luiă
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M.ăAlexandruăs<ăînscrieăalădoileaăeseu,ătransformatăapoiădeăRadu.ăScorăfinală
13-13. 

P.T.T. Arad; TiY<,ă Filipaş,ă Tarcea,ă Aştef<noaiei,ă Oprea,ă ă Hodorc<,ă
Farago,ă Mozer,ă Ghimeş,ă Domocoş,ă Dumiter, Moş,ă Corduneanu,ă Leca,ă
Asmarandei. Bun arbitrajul lui A. Gageatu –Bucureşti-. 

 

 
 

Fanionul primit de la oficialităYile din Fermo, Italia 
 

JOI, 21 AUGUST 19980 
DINAMOăCÂŞTIG;ăNETăÎNăFAXAăGRIVIXEIăROŞII: 28-9 
Tandemul Steaua – Dinamoă continu<ă cursaă „cap-cap‖ă (aă seă citiă

neînvinse)ă şiă dup<ă etapaă aă IV-a, în plasa celor doi lideri fixându-se acum 
ŞtiinYaă Baiaă Mare.ă Farulă ConstanYaă şi...ă P.T.T.ă Arad,ă ceeaă ce,ă fireşte,ă
constituieăoăpl<cut<ăsurpriz<.ăIat<ăam<nunteădeălaăjocurileădeăieri. 

R.C.ă GRIVIXAă ROŞIEă – DINAMO 9-28 (6-13). Considerat apriori 
drept primul derby al noului campionat, meciul din Parcul Copilului nu a 
fost ocolit de public, strângând în tribunele atât de prietene ale sportului cu 
balonulă ovală câtevaă miiă deă spectatoriă (circaă 5000),ă atraşi,ă desigur,ă şi de 
„aperitivul‖ăoferitădeăformaYiaădeătineretăaăclubuluiăgazd<ăşiăaceeaăaăechipeiă
englezeădinăBathă(meciăfoarteăagreabilăşiăterminatăprintr-unăechitabilă„egal‖ă
(10-10),ă ambeleă combatanteă „dând‖ă câteă dou<ă eseuri,ă aiă noştriă prină Raduă
Tudoră şiă Octaviană Moraru,ă engleziiă prină Johnă Meadowsă şiă Geraintă John.ă
Dup<ăaceast<ămic<ă„diversiune‖,ăs<ătrecemălaămeciulă„mare‖ă– mare un fel de 
a spune – deoareceăGriviYaăRoşie,ăieriăînăziăslab<,ănuăaăfostăîn m<sur<ăa-i face 
faY<ă unuiă „15‖ă dinamovistă dezl<nYuită şiă pusă peă fapte deosebite, în special 
dornicădeăaăştergeăimpresiaădeăneputinY<ăl<sat<ăcuănumaiătreiăzileăînăurm<ăînă
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faYaă Sportuluiă studenYesc.ă Aă reuşită peă deplină înă intenYiileă sale,ă jucândă cuă
GriviYaă deă oă manier<ă – s<ă nu-iă spunemă entuziasmat<,ă c<ă ară fi,ă poate,ă preaă
mult – câtăseăpoateădeăadecvat<.ăMultămaiăactiv<ăînăjoc,ăformaYiaădinamovist<ă
aă dep<şită cu...ă oă clas<ă echipa advers<ă careă nuă s-aă reg<sit,ă parc<,ă niciă ună
momentăf<cândăunăpermanentăpressingăpeătotăterenul,ăc<ruiaăGriviYa. 

Dimitrie Callimachi 
 

 
 

Fază de joc 
 

 
 

Echipa care a promovat în divizia A – 1980 
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MARTI, 4 OCTOMBRIE 1977 
RUGBY – Electrotimiş - Constructorul PTTR 4-0 
În cadrul etapei a 3-a a Diviziei B de rugby, pe terenul Constructorul 

dinăoraşulănostru,ăechipaăElectrotimişădinăTimişoara,ăaădispusălaălimit<ădeă15-
leăar<dean,ăConstructorulăPTTR.ă(FostăA.S.ăMotorul). 

OaspeYii,ă înc<ă dină primeleă minuteă deă jocă conducă atacuriă frumoaseă
împotrivaă buturiloră ar<dene.ă Laă oă ezitareă aă fundaşiloră echipeiă dină Arad,ă
Ciolpană reuşeşteă oă încercareă înă min.ă 8ă ală primeiă reprize. Localnicii revin 
încet,ă dară joac<ă preaă multă laă mân<.ă Înaintareaă gazdelor,ă înă ziă slab<,ă nuă aă
furnizat deloc baloane liniei de treisferturi, pentru fructificare. 

Dup<ăpauz<,ălaăoăserieădeălovituriădeăpedeaps<,ălocalniciiăauăavutăşansaă
deăaăegalaăşiăchiarăde aăcâştigaăpartida,ădarăs-a ratat nespus de mult. 

Echipa Constructorul PTTR, este la a treia înfrângere în cele 3 etape 
jucateăpân<ăacum.ăConducereaătehnic<ă(antrenorăConstantinăAlexe,ăajutatădeă
prof.ă Cornelă Mitan),ă vaă trebuiă s<ă pun<ă ună accentă deosebită înă preg<tireaă peă
viitorăaăechipei:ăasigurândăomogenitateaăei,ămenYinereaăaceluiaşiăritmăofensivă
timpă deă 80ă deă minute,ă şiă înă finală – oă maiă bun<ă mobilizareă psihic<ă aă
componenYilorălotuluiădeăjuc<tori. 

 
MIERCURI, 30 MARTIE 1972 

Motorul Arad – Minerul Lupeni 23-3 
Decişiăs<-şiărealizezeăprincipalulădezideratăsportivă– ocuparea primului loc 

înăserie,ăînăvedereaăpromov<riiăînăprimaădivizieăaăY<rii,ărugbiştiiădeălaăMotorulăşi-
auăsurclasatăadversarii,ăînămeciulădeăduminic<,ăcuăseverulăscorădeă23-3. 

 
MARXI,ă24ăMAIă1977 

RugbyăT.C.ăConstanYaă– Motorul Arad 8-4 
Înă turneulă deă barajă pentruă ocupareaă aă dou<ă locuriă înă primaă divizieă aă

Y<rii,ă turneuă careă aă începută sâmb<t<ă laă Bucureşti,ă formaYiaă ar<dean<,ă
câştig<toareaăserieiăaăII-aăînădiviziaăsecund<,ăaăîntâlnităechipaăT.C.ăConstanYa,ă
careăareăoăbun<ăreputaYieăînărugbyul românesc, activând pe vremuri chiar în 
primaă divizie.ă Maiă rutinat<ă şiă folosindă juc<toriă proveniYiă deă laă echipeă dină
primulăăeşalon,ăconst<nYeniiăauăcâştigatălaăunăscorăminim.ăÎnăacestăturneuăs-a 
f<cută deă faptă oă derogareă deă laă regulamentulă careă prevedeă c<ă oă formaYieă nuă
poateă folosiămaiămultă deă4ă juc<toriă pesteă25ădeă ani,ă careă aădezavantajată peă
ar<deni.ăAceştiaăauămaiăratat şiăoăbun<ăocazie,ănetransformândăoălovitur<ăprină
Joba,ăiarălaăoălovitur<ădeăpiciorăc<zut<,ăexecutate de Vale, s-aătrasăînăbar<.ăS-a 
remarcat linia de trei sferturi, îndeosebi Buliga. 

MotorulămaiăareădeăjucatăcuăC.S.M.ăSuceava,ăduminicaăviitoare,ăşiăcuă
VulcanăBucureşti,ăînă5ăiunie,ăcuăşanseădeăaăseăcalifica. 
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MARXIă2ăNOIEMBRIEă1976 
Rugby: Consructorul Alba Iulia – Motorul Arad 4-6 
Esteăaătreiaăvictorieăînădeplasareăaărugbyştilorăar<deni,ăcareăîiăplaseaz<ă

acum, la încheierea turului pe locul II în clasamentul seriei a – II –a a 
diviziei B. A fost un meci maraton, care în loc de 80 de minute 
regulamentare, a durat, prin decizia arbitrului, 105 minute, din care repriza 
secund<ă55. 

Ar<denii,ămaiăbuniălaăgr<mad<ăşiălaătuşe,ăauădeschisăscorulăînăminutulă
52 – c<ciălaăpauz<ăscorulăeraăalbă– prin Joba, dintr-oălovitur<ădeăpedeaps<ă3-0 
şiă totă ar<deniiă voră majoraă scorul la 6-0 printr-oă lovitur<ă deă picioră c<zut<ă
realizat<ădeăBucur.ăGazdeleămarcheaz<ădinttr-o încercare. Timpul acordat din 
plin,ăpesteăoriceălimit<ăfireasc<,ănuăaămaiăadusănimicăfavorabilăgazdelor.ăDeă
laăar<deniăs-au remarcat Rista, Mitra, Tarcea, Melniciuc,ăLupaşcuăşiăMozer. 

 
MIERCURI, 2 OCTOMBRIE 1976 

Motorul Arad – Electrotimişă15-3, 11-0  
Înăciudaăterenuluiăfoartaăgreuărugbyştiiăar<deniăauăobYinutăceaădeăaă5-a 

victorie.ăDuminic<,ănivelulăpartideiăs-aăridicatălaăcerinYeleămanifestateăfaY<ădeă
jocurile dinăprimaădivizieăaă Y<riiă– declara arbitrul întâlnirii, Fl. Tudorache, 
posesorăalăecusonuluiădeăarbitruăinternaYional.ăDeăaltfel,ăscorulăvorbeşteădeălaă
sineă şiă aă fostă obYinută printr-oă dominareă categoric<,ă de-a lungul întregului 
meciăaăformaYieiăar<dene. 

Dup<ăaceast<ăvictorie,ăacumulândă11ăpuncte,ăechipaănoastr<ăseăafl<ăînă
clasament pe locul 3-4,ă laă egalitateă deă puncteă cuă formaYiaă I.O.B.ă Balş,ă
adversarul de duminica viitoareăaăar<denilor,ălaănoiăacas<. 

 
MARXI,ă12ăOCTOMBRIEă1976 

UnireaăS<celeă– Motorul Arad 13-7, 3-4 
Ună josă echilibrat,ă înă careă juc<toriiă ar<deniă auă reuşită s<ă fructificeă înă

primaărepriz<ăunaădinănumeroaseleăocaziiădeăaăînscrie,ămarc<ndăprinăBuligaă
4-0 dintr-o încercare, scor redus apoi printr-oălovitur<ădeăpedeaps<ădeăc<treă
gazde 4-3.ăDou<ăgreşeliăînăap<rareăaleăar<denilorăpermităformaYieiădinăS<celeă
s<ă preiaă conducereaă laă începutulă reprizeiă secundeă 6-4.ă Ar<deniiă atac<ă laă
r<ndulă lor,ă leă suntă anulateă 2ă încerc<riă valabile,ă transform<ă oă lovitur<ă deă
pedeaps<,ăpreluândăconrucereaăcuă7-6, dar cedeaz<ăpân<ălaăurm<ăcuă7-13. 

De la Motorul s-auă remarcată Mitra,ă Burjan,ă Lupaşcu,ă Stan,ă Buliga,ă
Calimente, Joba. 

La Arad a avut loc un joc de rugby în cadrul campionatului de juniori 
în care echipa Grupului Şcolar C.F.R. din Cluj-Napoca a învins cu 28-0 pe 
cea a GrupuluiăşcolarăC.F.R.ăArad. 

 



65 

 

MARXI,ă5ăOCTOMBRIEă1976 
DACIA I.P.I.A. – MOTORUL 0-7, 0-7 
Rugbyştiiă ar<deniă şi-auă propus,ă pesemne,ă s<ă fac<ă surpriz<ă dup<ă

surpriz<; s<ă câştigeă deă dou<ă oriă înă deplasareă şiă s<ă piard<ă acas<.ă C<ciă dup<ă
victoriaă deă laă Lupeniă şiă înfrângereaă deă laă Arad,ă aă urmată oă alt<ă victorieă înă
deplasare,ălaăSibiu,ăasupraăformaYieiăDaciiăI.P.I.A.,ăcuăscorulădeă7-0. În acest 
jocă echipaă ar<dean<ă s-aă descurcată bine,ă gr<madaă aă acYionată prompt,ă aă scosă
toateă mingileă laă tuşeă auă fost culese cele mai multe mingi. S-a jucat bine , 
deschis,ăsportiv,ăcuăşarjeăpeăliniaădeătreiăsferturi,ămarcându-se în minutul 13- 
încercare Deac 4-0,ăşiă înăminutulă19,ăprintr-oă lovitur<ădeăpedeaps<ă tras<ădeă
Joba 17-0. În repriza a doua, gazdele s-au opus mai categoric, ocaziile de a 
înscrie s-au repetat, dar nu s-au fructificat. 

 
MARXI,ă28ăSEPTEMBRIE 1976 

MOTORUL ARAD -  C.F.R.ăBRAŞOVă3-10, 0-0 
Nu rezultatul este cel mai important lucru în cazul acestei echipe cu 

misiuneădeăpionierată înăoraşulănostru,ă formaYieădeăentuziaştiă careăadaug< la 
paletaăbogat<ă aăactivit<Yiloră sportiveădinăAradă înc<ăună jocăală celorăcurajoşi,ă
careăvaăcâştigaăaderenYi.ăNuăvomăfaceăaprecieriădespreăformaYiaăar<dean<ădeă
rugby,ăunicaădeălaănoi,ăf<r<ăaăamintiăfrumosulădebutăînăcampionatulăDivizieiă
B cu o victorie, o victorieăgrea,ălaăLupeni,ăînăfaYaăformaYieiălocaleăMinerul. 

Pe un teren greu, laă amenajareaă c<ruiaă auă lucrată numaiă juc<torii; - 
având un partener recunoscut ca principalul pretendent la promovarea în 
primaă divizie,ă Motorulă aă jucată intimidată nuă atâtă deă forYa recunoscut<ă aă
adversarilor,ăcâtădeăprimulăs<uăjocălaăAradăăînăfaYaăpubliculuiăpropriu,ădornică
s<-şiăvad<ăechipaălaălucru,ăîntr-un prim examen. 

Înă primaă repriz<ă nuă s-a marcat, jocul fiind echilibrat. Motorul ratând 
dou<ă ocaziiă clare,ă cuă careă nuseă vaă maiă întâlni.ă Dup<ă pauz<,ă braşoveniiă
deschid scorul printr-o încercare - 4 puncte- netransformat<.ăScorulăesteăapoiă
majoratădup<ă2ăminute,ăprintr-oă încercareă transformat<ă - 6 puncte -, echipa 
oaspeteăprofitîndădeăc<dereaămomentan<ăaăgazdelor.ă Înăcontinuare,ăMotorul 
faceă eforturiă pentruă aă recupera,ă dară rateaz<ă ocazieă dup<ă ocazie,ă reuşindă s<ă
reduc<ăscorulăprintr-oălovitur<ădeăpedeaps<ătransformat<ădeăJobaă- 3 puncte -. 

Laăar<deniăauăjucat,ăLugojan,ăLaboş,ăTarce,ăOprea,ăMozer,ăCsaki,ăOlaru,ă
Mitan, Costin, Bucur, Julean, Dumiter, Buliga, Deac, Calimente, Joba. 

AăarbitratăbineăăC.ăBriceagădinăBucureşti. 
 
 
 
 
 



66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fază de joc 
 
 SÂMB;T;ă26ăMARTIEă1977 

EchipaăMotorulăAradăesteăpreg<tit<ăs<ăabordezeăreturulăcampionatuluiă
DivizieiănaYionaleăB de rugby, fiind decis<ăs<ălupteăpentruăocuoareaăloculuiăIă
în serie – dup<ăturăocup<ăloculăII,ălaăunăpunctădeăC.F.R.ăBraşovă– şiăastfelăs<ă
aib<ă dreptulă deă participareă laă turneulă deă barajă pentruă diviziaă A.ă Pentruă
aceastaă pledeaz<ă bunaă preg<tireă efectuat<ă înă pauzaă dintreă tură şiă retur, 
perioad<ăînăcare,ăneăspuneădr.ăIoanăCovaciu,ăunulădintreăconduc<toriiătehnici,ă
aă susYinut,ă dup<ă stagiulă deă preg<tireă dină staYiuneaă Mă oneasa,ă ună num<ră deă
cinci jocuri de verificare, dintre care trebuie consemnat un rezultat de 
egalitate – 12-12 – obYinută laă Timişoaraă înă companiaă divizionareiă A,ă
Universitatea. 

Cuătalentul,ăcuădârzeniaăşiătinereYeaăjuc<torilor,ăprintreăcareăăP.ăBontea,ă
I.ăOprea,ăI.ăMozer,ăN.ăLupaşcu,ăI.ăVelea,ăA.ăMoş,ăI.ăRoşca,ăcuăpricepereaăşiă
preocuparea conducerii tehnice – ing.ăGraYianăT<maşăşiăprof.ăCornelăMitană- 
precumăşiăcuăsuportulămoralăalămembrilorăsecYieiă– ParaschivăChiriY<,ăVictoră
Marcu,ă Mirceaă Lucea,ă Ioană Mih<il<,ă Vasileă Man,ă publiculă ar<deană poateă
aşteptaăcaăînăsezonulădeătoamn<ăs<ăurm<reasc<ălaăAradănuănumaiădivizionareă
A deăfotbalăşiădeăhandbalăciăşiădeărugby. 

 
MIERCURI, 13 APRILIE 1977 

MOTORUL ARAD – DACII I.P.A. SIBIU 21-0, 14-0 
Motorulă aă trecută ă cuă destul<ă uşurinY<ă deă adversaraă saă deă duminic<,ă

Daciiă I.P.A.ă Sibiu,ă caă urmareă aă plusuluiă deă omogenitate,ă merg<ndă cuă paşiă
siguriăspreăcâştigareaăserieiăaăII-a a diviziei B de rugby. 

 



67 

 

Întâlnireaădesf<şurat<ăpeăterenulăGloria,ăs-a caracterizat îndeosebi prin 
gr<mad<ă decis<,ă cuă lupt<toriă foarteă buniă înă fundulă tuşeiă şiă maiă grupat<ă înă
jocul de margine. În contrast, sibienii au practicată ună jocă anost,ă greşindă
mereuălaăfinalizareaăacYiunilorădeăatac,ăforYândăjoculăindividual. 

Buturile adverse au fost asediate mai ales în prima parte a jocului de 
echip<ăar<dean<ă.ăÎnăprimaărepriz<,ăValeăaăculcatăbalonulăîănăterenulădeăYint<ă
alăoaspeYilor, darăarbitrulăaăv<zutăoă trecereă ,,înainte‘‘.ăDup<ăpauz<,ăcondiYiaă
fizic<ăaăjuc<torilorăar<deniăşi-aăspusăcuvântul.ăEiăşi-auădominatăadversarulăşiă
auătransformatăcâtevaăîncerc<ri,ăratândăalteăocazii. 
Arbitrul Constanin Popescu – Bucureşti- a condus cu mici sc<p<riă aceast<ă
întâlnire. 

MotorulăvaăsusYineăurm<torulăjocăacas<ăcuăUnireaăS<cele,ălaă17ăaprilieă
1977. 
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FUNDAXIAăDEăRUGBYăPENTRUă 
JUNIORIăŞIăVETERANIăARAD 

 
 

PROGRAMUL 
 
 

MANIFEST;RILORăPRILEJUITEăDEăANIVERSAREAăA 
TREIZECI DE ANI DEăACTIVITATEăAăFUNDAXIEI 

DEăRUGBYăPENTRUăJUNIORIăŞIăOLDSăBOY 
ARAD 

 
 

ARAD 28-29 NOIEMBRIE 2005 
 

VINERI 28 NOIEMBRIE 2005 
 
ORELE 18 – Adunareaă festiv<ăaămembriloră fondatori,ă juc<tori,ăantrenoriă şiă
iubitoriă aiă rugbyuluiă ceă vaă aveaă locă înă Salaă Festiv<ă aă Universit<Yiiă Aurelă
Vlaicu Arad din B-dulăRevoluYieiănr.ă77. 
 

SÂMB;T;ă29ăNOIEMBRIEă2005 
 

ORELE 10 – Participareaă invitaYiloră laă meciulă deă rugbyă dină cadrulă Ligiiă
Superioareă aă Campionatuluiă NaYională dintreă echipeleă CONTORă ZENNERă
UAVăşiăFARULăCONSTANXA. 
 
ORELE 12,30 – Meci demonstrativ de rugby între fostele glorii ale echipelor 
ar<deneăşiăoăselecYionat<ădeăoldsăboyădinăTimişoara. 
 
 

SPORTIVIăAR;DENIăÎNăLOTURILEăNAXIONALEăDEăJUNIORI, 
TINERET, SENIORI 

 
DomocoşăAşă(S),ăAştef<noaieăA.ă(T.),ăAsmarandeiăG.ă(T),ăIuhaszăA. (J), 
TudorăAdriană(J),ăŞimoncaăFl,ă(J),ăRotaruăŞt.ă(J),ăŞugarăG.ă(J),ăIuhaszăAd.ă
(J),ăLop<zanăM.ă(J),ăVuiaăAdriană(J). 
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PERSONALIT;XIăăAR;DENEăCAREăAUăSPRIJINITăŞIăAUăFOSTă
IMPLICAXIăÎNăRUGBY 

 
Dr.ăCovaciu,ăDr.ăChiriY<ăParaschiv,ăFr.ăMariusăStoica,ăSt<nescu Sergiu, Ing. 
D<r<bană I.,ă Ing.ă Popaă Vasile,ă Olteanuă Marcel,ă Ghid<uă Radu, Aleca 
Constantin,ă StoicaăConstantin,ăB<l<nescuăRaul,ă CenanăBiY<,ă LuceaăMircea,ă
Muleră Valentin,ă Fridmană Mircea,ă Cotr<uă Ggheorghe,ă Albot<ă I.,ă Ardeleanuă
Ioan,ăSt<nic<ăM.,ăIonescuăConstantin,ăCociuăSergiu,ăC<linescuăD.,ăBarbuăS.,ă
Tudor Sorin, Nicolaescu I., Marian Cornel, Roman Mircea, Derban Liviu, 
BurdanăGhe.,ăBernază Ionel,ăTonenchiă I.,ăDr<ghiciăL,ăMarcuăVictor,ăRectoră
prof.ăDr.ăLizicaăMihuY,ăDir.ăKaracsonyăIoan,ăRomanăEugen,ăDr.ăVancu Emil. 
 
 

DIN LIRICA 
BARDULUI NEMURITOR AL 

RUGBYULUI ROMÂNESC 
(Tudor George AHOE) 

 
 

TINERILORăCEăSEăTEMăDEă„PLACAJ‖ 
 

AtingereaăY<tâneiăesteăsfânt<: 
De-mbr<Yiş<reaăeiăs<ănuăteăsperii! 
Ea-nalY<,ăiar,ăpeăceiăr<puşiălaătrânt<, 
SemeYi,ăcâtăpomii-nătoiulăprim<verii!  
 
Cumătotăceăcreşteădreptăşiădârzăînăslav<,ă- 
Caăarborii,ăcaăflorileăgr<dinii,ă- 
EaăîYiăsusYineăfiinYaătaăfirav<, 
Teăsprijin<ăcuătainaăr<d<cinii! 
 

PRIMUL ESEU 
 

Fiindc<-i rugyst, efortul nu-i prea greu  
PentruăbrotaculăYâncădesprinsăs<ăcad< 
Mimând pe mijlocaşulălaăgr<mad<, 
S<ădeaăoăpas<-ntr-un superb plonjeu! 
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ÎNDEMN 
 

Rugbyştilor, Anteu le-a fost bun frate, 
La piept prinzându-iăGlia,ăcaăoămam<! 
Cândăeştiăplacat,ăteăsalYiăînăpumniăşi-n coate, 
Mai demn te-nalYi. 
Lui Hercule de-oăseam<. 
 
 

SPONSORIIăACXIUNII  
 

Prod.ăDr.ăLizicaăMihuYăRectorulăUniversit<YiiăAurelăVlaicuăArad, 
Jude Ioan director Feroneria S.A. Arad 
B<l<nescuăRaulădirectorăAgriromăArad 
Sandu Ioan director Gen. P.A.B. Arad 
CopilăCr<ciunădirectorăHotelăCandy 

Jurc<ăGheroghe 
M<rinaăŞtefan 
Paaliciuc Emil 
Burjan Gabor 
Beleiu Petru 
Jivan Adtian 
Leca Nicolae 
Covaciu Ioan 

MureşanăŞtefan 
Cotr<uăGheorghe 
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1948-1957 
1975-2015 

LA ANIVERSARE 
ARAD 17. OCT. 2015 

 
 
Ast<zi,ăsuntemădinănouăîmpreun<ălaăunăceasăaniversarăalăactivit<Yiiădeă

Rugby din Arad,ă pentruă ună momentă deă bilanYă ală uneiă etapeă parcurseă înă
efemeraăviaY<ăcuăsimY<mântulăuneiădatoriiăîmplinite,ăcuăamintiri,ăcuănostalgiiă
şiăfapteăpetrecuteăaevea.ăNeăîntâlnimăcaăşiăînăaniiădeăînceput,ăstimaYiăcolegi,ă
s<ă s<rb<torimă ună lucruă bun,ă realizată deă noi dea lungul timpului. Roadele 
munciiă şiă str<d<niileă noastreă auă devenit,ă ună fapt,ă oă certitudine.ă ViaYaă aă
confirmată peă deplină intenYiileă şiă eforturileă noastre.ă Deciă s<ă neă bucur<m,ă
stimaYiă colegi,ă înă acesteă momenteă dar,ă s<ă nuă uit<mă s<ă l<s<mă lâng<ă bucuriaă
revederiiănoastreăoălacrim<ăpentru cei care au plecat dintre noi pe meleaguri 
numaiă deă eiă ştiuteă şiă s<ă transmitemă mesajeleă noastreă deă bineă şiă deă succesă
actualeloră generaYiiă deă rugbyşti,ă careă voră ştiă poateă maiă bineă s<ă duc<ă maiă
departeă tradiYiaă sportuluiă nostru,ă obYinândă rezultateleă remarcabileă peă plană
naYionalăşiăinternaYional. 

Rugbyul,ăprinănaturaălui,ăesteăunăsportăadusălaărangulăcavalerescăc<ciăelă
reprezint<ăoăonoare,ăoăetic<ăşiăoăestetic<.ăRugbyulăînseamn<ăştiinY<,ăeducaYieă
şiă cultur<,ă c<ciă prină îns<şiă gesturileă saleă trasateă înă timpă şiă spaYiuădevineăună
creatorădeăfrumuseYeăşiădeăvaloriăumane. 

Deci,ăstimaYiăprieteni,ăar<deniăaăacestuiăsportăs<ăneăbucur<măîmpreun<. 
 
 

1948-1957ă„ŞTIINXAăARAD‖ăprimaăechip<ădeărugby. 
Antrenor : Gogu SFETESCU 

Juc<tori: Bernaz I., Chira I., Gheorghe Gh., Groza V., 
DobrotaăM.,ăFraYii Bran, Picine I., etc. 

 
1975ă...ă„S;N;TATEAăARAD‖ 
Antrenori: Petrea BONTEA, Ioan COVACIU 
Preşedinte:ăDr.ăParaschivăCHIRIX; 
Juc<tori:ă Opreaă I.,ă Mozeră I.,ă Tarceaă N.,ă Morodnă V.,ă Lugojană I.,ă

Adrioaia Gh., Vesa I., Julian V., Mercea N., Boit C., Balog E., Jaba St., Deac 
A.,ăDobreaăI.,ăBucurăI.,ăşiăalYii. 
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PARTICIPAREAă ÎNă CAMPIONATULă DIVIZIEIă ŞIă LAă
PRIMUL BARAJ ÎN DIVIZIA B 1976-1979. 

ANTRENORI : Mitan C, Bontea P. 
CONDUC;TORI:ă T<maşă G.,ă Alexaă N.,ă Ghid<uă R.,ă D<r<bană Ghe.,ă

OleanuăM.,ăBiY<ăCenan. 
JUC;TORI: Oprea I., Foltea, Dobrei, Sâvan A., Csaki F., Mozer, 

OpreaăI.,ăB<lanăI.,ăMelniciucăR.,ăBucurăN.,ăBalogăI.,ăTarceaăN.,ăVesaăP.,ăJubaă
I.,ă Bonteaă R.,ă Roşeaă I.,ă Stană I.,ă Costină I.,ă Bukigaă S.,ă OlaruăM.,ă Juleană V.,ă
Ristaă N.,ă Lupaşcuă N.,ă Burjană G.,ă Dimitrieă N.,ă Deacă A.,ă Şipoşă I.,ă Ilasă V.,ă
Merceaă I.,ă Boită C.,ă Andrioaieă Ghe.,ă Faragoă Şt.,ă Lupoaie,ă Calimenteă M.,ă
Dumiter Ghe., Mitrea A., Valicec I., Lugojan I., Franzem R., Belejam I., 
DomocoşăS.,ăMitanăC. 

 
ECHIPA CARE A PROMOVAT ÎN DIVIZIA A ÎN URMA 

CÂŞTIG;RIIăSERIEIăŞIăAăBARAJULUIă1979-1980 
ANTRENORI :ăMiYanăC.,ăBonteaăP. 
PREPARATOR FIZIC : Prof. Marconi I. 
CONDUC;TORI: Alexaă C.,ă Ghid<uă R.,ă Lucană Ghe.,ă BiY<ă Cenan,ă

LuceaăMircea,ăT<maşăG.,ăCovaciăT. 
JUC;TORI: Burjan C, Munteanu I.,ăLupaşcuăN.,ăRistaăM.,ăValisecăI.,ă

Cr<ciunescuăC.,ăOlanaăM.,ăMozerăI.,ăOpreaăI.,ăFaragoăŞt.,ăLecaăN.,ăDomocoşă
Al.,ăDumiterăGhe.,ăMoşăA.,ăOlaniăD.,ăCordumeanuăI.,ăAsmarandeiăG. 

 
1980ă „GLORIAă PTTă ARAD‖ă echipaă promovat<ă înă diviziaă

NaYional<ă 
Antrenori: CornelăMITANăşiăPetreaăBONTEA 
Preşedinte;ăGraYianăT<maş 
Juc<tori:ăOlaruăM.,ăAştef<noaieăA.,ăAştefaneiăG.,ăMozerăI.,ăMunteanuă

I.,ă Faragoă Şt.,ă Lupaşcuă N.,ă Olaruă D.,ă Moşă A.,ă Asmarandeiă G.,ă Lecaă N.,ă
DomocoşăA.,ăCalimenteăM.,ăDumiterăGh.,ăCordeanuăI.,ăBurujanăA. 

 
ECHIPAăPARTICIPANT;ăLAăCAMPIONATULăDIVIZIEIăAă

DUP;ăBARAJULăPENTRUăDIVIZAăAă1980-1982 CSS GLORIA 
ARAD 

ANTRENORI : Antrenor emerit Ionescu  D. (Crapu) 
CONDUC;TORI:ă T<maşă G.,ă B.ă Cenan,ă Lucană Ghe.,ă Alexaă C-tin., 

CovaciuăI.,ăGhid<uăR.,ăLuceaăM. 
JUC;TORI: Mozer I.,ăAştefanieăG.,ăAştef<noaieăA.,ăB<lanăI.,ăOpreaă

I.,ă Faragoă Şt.,ă Botaă I.,ă Munteanuă I.,ă Tarceaă N.,ă TiY<ă Fl.,ă Valicecă T.,ă
CalimenteăM.,ăAdmasăŞt.,ăMoşăA.,ăAsmarandeiăG.,ăLecaăN.,ăCondumeanuă
N.,ăHodorc<ăŞ.,ăLaz<răM.,ăTudorăI.,ăCopilăCr.,ăIuhaszăI.,ăBogoşelăS. 
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ECHIPAăPARTICIPANT;ăÎNăCAMPIONATULăDIVIZIEIăAăCSSă
GLORIA-PTT 

Preşedinte:ăT<maşăGraYian,ăMulerăS. 
Antrenori :ăB<lt<reYuăGh.,ăBonteaăP. 
 

ECHIPA DE RUGBY JUNIORI CSS GLORIA ARAD PEPINIERA 
ECHIPEI DIVIZIA A, 1981-1991 

 
ANTRENORI : Mitană C.,ă Calimenteă M.,ă Şerbană Ov., Ionescu I., 

ChiriY<ăŞt,ăRusăI. 
JUC;TORI: Capra P. Iov Ghe., Beleiu P., Virgă I.,ă AgafiYeiă M.,ă

MoYogană I.,ăTudorăA.,ăPaştin<ăFlă (x),ăŞimoncaăFlă (x),ă Iuhasyă I.,ăFiloteăŞt.,ă
fraYiiă Pop,ă Iuhasză A.,ă fraYiiă Sugar PâruăPă (x),ăWissă A.,ăCocoşă I.,ă Trifaă Şt.,ă
Erdeiă E.ă (x),ă Marinaă Şt.,ă Ardeoană I.,ă Voiaă Aă (x),ă fraYiiă Tolană (x),ă Aldeă Nă
(x),GaleăN.,ăSamuăV.,ăPfaiferăXt.ă(x),ăSugarăC.,ăAgafiYeiăI.ă(x),ăViragăI.ă(x),ă
fraYiiăRotaruă(x),ăfraYiiăMeltiş,ăMarinescuăG.,ăHodreăŞt.,ăJivanăA.,ăMarianăA.,ă
F<c<leşăR.,ăOpreaăM.,ăŞerban O., Iuhasz Ad., Sas A., Obreja C(x), Szocs F. 
(x),ăVargaăŞtă(x),ăFarcaşăA.,ăKurtoviciăM.,ăJurcuYaăI.ă(x),ăBaiuăM.,ăStanişăI.,ă
ŞerbăC.,ăArdeleanăR.,ăfraYiiăCleescu,ăCioipăA.,ăLop<zanăMă(x),ăKishazyăZ. 

PerformanYeărealizateădeăjunioriiădeălaăCSSăGloria, componenYiăloturile 
naYionale:ă Iuhasză Andrei,ă Tudoră Adrian,ă Şimoncaă Florin,ă Rotaruă Stelian,ă
Lop<zanăMugurel. 

CampioniăcuăSteauaăBucureşti:ăŞimoncaăFlorin,ăVoiaăAdrian. 
 
(x)ăSportiviăpromovaYiăînăăDiviziaăA. 
 
În perioada 1971-1994ăactivitateaărugbystic<ăs-aădesf<şuratăşiălaăLiceulă

CFRăAradăsubăconducereaăProf.ăCOCIUăSergiuăşiăaăantrenoruluiăIonescuăC-
tin, de unde s-auă formată juc<toriă careă auă jucată dup<ă terminareaă liceuluiă laă
echipeleădinădiviziileă„A‖ăşiă„B‖ădinăArad. 

 
1986ă„A.S.ăPETROLULăARAD‖ 
PreşedinteăsecYieărugby: Cotr<uăGh.,ăFridmanăM. 
Antrenori : Covaciu I., Mitan C., Calimente M., Copil C., Popovici V. 
Majoritateaăjuc<torilorăauăfostăpromovaYiădeălaăechipeleădeăjunioriădină

Arad,ăCSSăGLORIAăşiăGrupulăŞcolarăPTTăArad. 
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1987ă„ASăPETROLULă– PTTRăARAD‖ 
ANTRENORI: Bontea P.,ăB<lt<reYuăGhe.,ăLecaăN 
CONDUC;TORI:ăTamaşăC.,ăLucanăGhe.,ăBiY<ăCenan,ăArdeleanăA.,ă

MulerăV.,ăSt<nescuăB<l<nescu,ăGr<ghiciăGheorghiu,ăLuceaăM.,ăPaliciucăE.,ă
Covaciu I. 

JUC;TORI: Munteanu I., Voica A., Capra P., Beleiu P., Pârv D., 
Paştinaă Fl.,ă Mozeră ă I.,ă Dimitrieă Ghe.,ă Aştefaneiă G.,ă Aştef<noaieă P.,ă
AlbişteanuăI.,ăMoYoganăI.,ăViragăI.,ăŞimoncaăF.,ăAldeaăI.,ăSugarăL.,ăSugarăD.,ă
Iovă Ghe.,ă Lecaă M.,ă Ghimişă I.,ă M<creal<ă I.,ă Erdeiă E.,ă Brumaă C.,ă Trifaă Şt.,ă
IuhaszăAd.,ăObrejaăC.,ăSasăŞt.,ăUcrainăŞt.,ăMoşăA.,ăSzocsăF.,ăCordumeanuăL.,ă
RotarăŞt.,ăAsmarandeiăG.,ăLasc<r M. 

 
Începând cu anul 1990 activitatea de rugby la CSS GLORIA Arad s-a 

desfiinYatălaăfelăşiăechipaădinădiviziaă„B‖ăPetrolulăArad. 
S-a continuat activitatea de rugby din Arad prin eforturile prof. O. 

Şerbanăal<turiădeăsponsori:ăing.ăCaracioniăT.ă(ContorăZenner),ăprof.ăArdeleană
A.ă (Universitateaă Vasileă Goldiş)ă şiă prof.ă L.ă MihuYă (Universitateaă Aurelă
Vlaicu), D-luiăDinuăD.ă(MWTăTimişoara)ăşiăalYii. 

Ceaămaiăbun<ăperformanY<ăfiindăfinalaăcampionatuluiănaYionalădeărugbyă
în anul 2005 când Contor Zenner a fost vicecampiona României. 

Echipeleă antrenateă deă prof.ă Şerbană O.ăAuă fostă şiă oă ramp<ă deă lansareă
c<treăloturileănaYionaleă– FercuăC<t<lin,ăfraYiiăUrsacheăşiăalYii. 

Dină 2010ă aă luată fiinY<ă clubulă Lionsă Aradă peă lâng<ă Facultateaă Vasileă
Goldiş,ă participândă cuă echipeă înă campionatulă Divizieiă Bă şiă Juniori,ă deă
asemeneaă aă avută oă activitateă laă nivelulă echipeiă deă Oldă Boys,ă susYinândă
meciuriăcuăTimişoara,ăCluj,ăBekescaba,ăechipeădinăItaliaăşiăAustria. 

De asemeneaă auă maiă avută participareă înă competiYiileă deă rugbyă dină
diviziaă„B‖ăşiăjunioriiădinăăAradăpreg<tiYiădeăprof.ăSugarăD.ăŞiăIepureăV.ăUndeă
auă fostă sponsorizateă deă „Universitateaă Vasileă Goldiş‖,ă Hotelă Coandiă şiă
persoaneăfiziceăfoştiăjuc<toriădeărugby. 

Activitateaăar<dean<ăaăavutăşiăechipaădeărugbyă„oldăboys‖ăparticipândă
laă diferiteă întâlniriă rugbysticeă laă Timişoara,ă câtă şiă înă str<in<tate,ă întâlnindă
echipeădinăUngaria,ăăItaliaăşiăAustria. 

Înăprezentăechipaăparticip<ăînăcampionatulădinădiviziaă„NaYionala‖ăfiindă
preg<tit<ă deă Dl.ă Grindeiă M.,ă aceast<ă echip<ă esteă oă pepinier<ă pentruă tineriiă
juc<tori,ăal<turiădeăaceştiaăpreg<tindu-seăşiăBONTEAăHoraYiu,ădatorit<ăbuneiă
preg<tiriăacestaăfiindăselecYionatăpentruălotulănaYionalăU16. 

Joculă deă rugbyă înă afaraă frumuseYiiă saleă este un bun formator de 
caractereăşiădeăvaloriăumaneăpentruăsocietateăputemănominalizaăuneleădintreă
acesteăpersonalit<Yiărugbysticeăar<deneăca:ăDeputatăprof.ăCalimenteăM.,ăing.ă
Asmarandei G., ing. Tolan M., Dr. Claiescu S., Dr. Ungureanu C., Notar 
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Cioaia A.,ăAv.ăJoldeaăM.,ăing.ăŞerbăC.,ăing.ăMemeteaăM.,ăing.ăStanăGh.,ăing.ă
Marian A., ing. Jivan A. 

Cuăunămareăregretăşiăcuăpromisiuneaăc<ănuăîiăvomădaăuit<riiăpeăceiăcareă
auăplecatădintreănoiăcumăsuntăurm<torii:ăDr.ăăChiriY<ăParaschiv,ăDr.ăBernazăI.,ă
Farmacist Stoicaă M.,ă ing.ă Alexaă ă Ctin.,ă ing.ă Raduă Ghid<u,ă Titiă Ionescuă
(Crapul),ă ing.ă Mitic<ă Antonescu,ă B<lt<reYuă Gh.,ă Lug<jeanuă N.,ă Lucană Gh.,ă
Ardeleanu Alex., ing. Stoica Ctin., ing. Lucea Mmircea, Muler Valentin, 
CapraăP.,ăBeleiuăP.,ăGaleăV.,ăJurcuYaăA.,ăLucuYaăI., Jaba St., Juhaz Gabriel, 
TiY<ăFlorin,ăBelejanăGheorghe,ăBanăGheorghe. 

 
 

FundaYiaădeărugbyăpentruăjunioriăşiăveteraniăArad 
organizeaz<ăaniversareaăaăXXXădeăaniădeăactivitateă 

rugbystic<ă1975-2005 
 

Repere din istoria rugbyului românesc 
Apare în primul deceniuăaăsec.ăXXăadusădeăstudenYiiăromâniădinăFranYaă

– Grigoreă Caracostea,ă fraYiiă Iconomu,ă fraYiiă Husar,ă Henriă Ianu,ă considerată
p<rinYiăaiărugbyuluiăromânesc. 

Rugbyul românesc s-aăn<scutălaăBucureşti 
Primele echipe de rugby i-auăfiinY<ăînă1909ăTCR 
În 1912 la 1ă septembrieă iaă fiinY<ă FederaYiaă Societ<Yiloră deă Sportă dină

România. Într-ună raportă ală acestuiaă esteă consemnat<ă apariYiaă oficial<ă aă
rugbyului în  România 

Primul joc de rugby are loc în 1913 între echipele TCR – Sporting 
Club 

Primul teren este inaugurat la 9 martie 1914 situat în parcul FSSR 
Înă1913ăiaăfiinY<ăprimaăcomisieădeăFotbalăRugbyăavând-ulăcaăpreşedinteă

pe Grigore Caracostea 
Debutulă internaYională ală rugbyuluiă românescă esteă înă 1919ă cuă prilejulă

JocurilorăAliateădeălaăParisădesf<şurat<ăpeăterenulămilitar Pershing unde am 
fost învins de SUA cu 21-0 

DebutulălaăJocurileăOlimpiceăediYiaădeălaăParisă1924,ăundeărugbyulăesteă
cuprinsă pentruă primaă oar<ă înă programulă J.O.ă laă propunereaă ă Românieiă şiă aă
AfriciiădeăSud.ăRomâniaăseăclaseaz<ăpeăloculă IIIăaducândăprimaămedalie de 
bronzăpentruăRomâniaălaăacesteăjocuri.ăEaăaădisputatădou<ămeciuriăcuăFranYaă
în care piede cu 59-3 iar cu SUA pierde cu 37-0 

Impunereaă rugbyuluiă naYională înă Europaă şiă înă lumeă areă locă înă 1960ă
cândăechipaănaYional<ăreuşeşteăs<ăînving<ăechipaăFranYei,ălucruăcareăseărepet<ă
şiăînăanulă1980ăcândăRomâniaăreuşeşteăacelăcelebruă15-0ăcuăechipaăcocoşuluiă
Galic. 
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Aspecteădinătrecutuluiărugbyuluiăar<dean 
1947 ApariYiaăînăcadrulăClubuluiăăSportivăUniversitară„ŞtiinYa‖ăAradăaă

primei echipe de rugby 
EvoluYiaă denumiriloră cluburiloră şiă asociaYiloră sportiveă careă auă avută

secYiiădeărugby:ăŞtiinYaăArad,ăS<n<tateaăăArad,ăMotorulăArad,ăConstructorulă
Arad, Gloria PTTR Arad, Olimpia PTTR Arad, Petrolul, PTTR Arad, 
Petrolul Arad divizia B, Gloria CSS Arad, Petrolul Arad, Grupul ŞcolarăCFRă
Arad, Universitatea Aurel Vlaicu, Contor Zenner Arad. 

Localit<Yiădină judeYulăAradă înăcareăauăavută locădemonstraYiiădeărugby:ă
N<dlac,ăIneu,ăHorea,ăŞiria. 

Liceeă şiă Şcoliă Profesionaleă dină judeYulă Aradă înă careă auă avută locă
conformăprogrameiădeăeducaYieăfizic<ălecYiiădeărugby: 

- Şc.ăProf.ăMecaniciăAgricoliăChişineuăCriş 
- Şc.ăProf.ăMecaniciăAgricoliăSântana 
- Liceul Agricol Arad 
- Liceul Agricol Lipova 
- LiceulăAgricolăMiniş 
- Liceul CFR Arad 
Terenuri, stadioane pe care s-au disputat meciuri de rugby din cadrul 

CampionatelorăNaYionaleădeăJunioriăşiăSenioriădinăArad 
- SereăGr<dişte 
- Motorul Arad 
- Gloria Arad 
- Vladimirescu Arad 
- FR Arad 
- Z<d<reni 
- Terenulădeălaăpiciorulăpoduluiăcet<Yii4PetrolulăArad 
- Strungul Arad 
- UTAăAradă(numaiămeciuriăinternaYionale) 
- CSS Gloria (subcetate) 

 
S<pt<mânaăar<dean<ă3-9 noiembrie 2005 
Rugby-ulăar<deanălaăoraăamintirilor 
În 1975ăunăgrupădeăentuziaştiăavândăînăfrunteăpeăPetreăBonteaăşiăIoană

Covaciu,ă foştiă practicanYiă laă Timişoara,ă înă perioadaă studenYiei,ă hot<r<scă s<ă
pun<ăbazeleăuneiăechipeădeărugbyăşiăînăArad. 

„Totulăaăpornitădintr-o nebunie, dar nu ne-amă l<satăpân<ănuăamăf<cută
echipa. Amă luată foştiă sportiviă deă performanY<,ă cumă aă fostăNicuăTarceaă sauă
Morodan,ă careă auă practicată boxul,ă dară câYivaă i-amă adunată deă peă strad<.ă
Vedeam unul mai solid, cu o conformaYieăcareăseăpretaărugbyului,ăîlăopreamă
şi-lăîntrebamădac<ănuăvreaăs<ăfac<ăparteădinăechip<.ăUniiăseăuitauălaămineăşiălaă
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doctorulă Covaciuă caă laă nebuni,ă dară alYiiă auă acceptată şiă auă venită laă
antrenamente, le-aăpl<cutăşiăauăr<mas.‖ă– ne-aăăm<rturisităcel careătoat<ălumeaă
rugby-uluiăîlăştieădreptăTic<ăBontea. 

Echipa,ăcareăf<ceaăantrenamenteăpeăterenulădinăincintaăserelor,ăprimulă
avândă locă înă10ăoctombrieă1975,ăaăprimitănumeleădeă„S<n<tatea‖ăArad,ă eraă
compus<ădin:ăTarcea,ăMozer,ăFarago,ăMorodan,ăHans,ăJurc<, Oprea, Mercea, 
Deac,ăBontea,ăHorvath,ăJulean,ăPantea,ăBalogh,ăHoric<,ăAndrioaie,ăLugojan,ă
Dobre,ăMihaiăOlaru,ăDumitruăOlaru,ăFoltean,ăŞipoş,ăIoba,ăBuligaăşiăBoiY. 

Înă 29ă februarieă 1976ă amă jucată primulă meciă deă preg<tire,ă cuă Şcoalaă
Sportiv<ă Timişoaraă – cu Popovici antrenor, meciul disputându-se pe 
Stadionul Gloria. 

 
Baraje...ăşiădinănou...ăbaraje 
În iunie 1976 a avut loc barajul pentru promovarea în Divizia B, baraj 

care s-aădesf<şuratălaăAlbaăIuliaăşiăaăcareăauămaiăparticipatăal<turiădeăformaYiaă
ar<dean<ă Electrotimişă Timişoaraă şiă echipaă Institutuluiă deă Gazeă şiă Mineă
Ploieşti.ă Înă urmaă meciurioră disputate,ă ar<deniiă şi-auă câştigată dreptulă deă aă
evoluaăînăeşalonulăsecund,ăal<turiădeătimişoreniiădeălaăElectrotimiş. 

Dup<ăpromovareăechipa s-aăînt<rit,ăsosindăCornelăMitan, cel care va lua 
locă şiă peă bancaă tehnic<,ă Calimente,ă Lupaşcu,ă Dimitrie,ă ă Costin,ă Csaki,ă
Domocoş,ă Dumiter,ă Moş,ă Vale,ă Bucur,ă Stan,ă Mitrea,ă B<lan,ă Melniciuc,ă
FranzenăşiăRista. 

„Amăavutăunăsezonăfoarteăbun,ăajungândăcaălaăfinalulăluiăs<ăparticip<mă
la barajul de promovare pentru Ddivizia A, baraj care s-a disputat la 
Bucureşti,ă adversareă fiindu-ne...ă Dun<reaă Giurgiu,ă CSMăSuceavaă şiă fosteleă
divizionareăAăContactoareăBuz<uăşiăTCINDăConstanYa.ăAmăratatăpromovareaă
datorit<ăuneiăgreşeli.ăRegulamentulăstipula c< înăDiviziaăB,ădeciăautomatăşiălaă
baraj,ănuăaveaiădreptulăs<ăjociăcuămaiămultădeăcinciăjuc<toriăpesteă25ădeăani.ă
Mih<iY<ăCalimenteăcareăeraăşiădelegatulănostru,ăaăacceptatăs<ăseă joaceăcaă în 
DiviziaăA,ă undeă nuă erauă restricYiiă deă vârst<,ăConstanYaă şiăBuz<ulă fiind clar 
avantajate. Ambele ne-auăînvinsălaălimit<ăşiăauăpromovat.‖ăÎşiăaminteşteăTic<ă
Bontea. 

 
Mult dorita promovare 
Aflatăpeăbancaă tehnic<ă înă sezonulă1979-1980,ăal<turiădeăTic<ăBontea,ă

Cornelă Mitană rememoreaz<ă anulă prom<v<riiă rugby-uluiă ar<deană peă prima 
scen<:ă „Aveamăoăechip<ă foarteăbun<,ămaiă alesădup<ăceă auăvenităNaeăLeca,ă
GeluăAsmarandei,ăAştef<noaie,ăAştefanei,ăDodoăCordeanu,ăMunteanu,ăTomaă
şiă Cr<ciunescu.ă Amă câştigată seriaă şiă amă participată laă barajă cuă Contactoareă
Buz<uă (iar<şiă Buz<ul),ă Constructorul ConstanYaă şiă Dun<reaă Giurgiu,ă totă oă
vecheă cunoştinY<.ă I-am b<tută peă giurgiuveniă cuă 3-0,ă Yină minteă c<ă Lecaă aă
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marcat dintr-oălovitur<ădeăpedeaps<ăşiăpeăbuzoieniăcuă10-0.ăConst<nYeniiăne-
auăb<tutăcuă10-9,ădară rezultatulăoricumănuămaiăcontaăpentruăc<ănoiăoricum, 
eramăpromovaYi.eramăfericiYiăpentruăc<ăreuşisemăs<ăaducemăAradulăînăprimaă
divizie.‖ 

Dup<ăpromovareăauăvenitălaăArdăoănou<ăserieădeăjuc<toriăvaloroşi:ăTiY<,ă
Ghimiş,ă Iordache,ăLaz<r,ă ăS<ndulescu,ăGavriluY<ăsauăFira,ădară lovituraăvaăfiă
dat<ălaănivelulăb<ncii tehnice. 

 
Parcurs excelent cu ... Titi Ionescu 
Înă varaă anuluiă 1980ă laă Aradă seă organizeaz<ă turneulă finală ală

campionatuluiănaYionalădeăjuniori,ăundeălaăsugestiaăb<nciiătehniceăesteăinvitată
şiăantrenorulăTitiăIonescu-Crapu,ăînăopiniaăluiăCornelăMitană„cel mai valoros 
tehnician pe care l-aăavutărugbyulăromânec.‖ 

„B<trânulăeraăoămareăfigur<.ăL-amăinvitatăşiălaăcâtevaăantrenamente,ăi-a 
v<zutăpeăjuc<toriăşiămi-aăspusă„Materialăumanăbun,ădarăneofiYi.‖ăAmăconvinsă
conducereaăs<-lăaduc<ălaăArad,ăexplicându-leăc<ăîn prima divizie e nevoie de 
un antrenor experimentat. Avea un stil inconfundabil de a antrena. Pentru 
îmbun<t<Yireaă tehniciiă deă transmitereă aămingiiă leă legaă juc<torilorăbraYeleă cuă
nişteă beYe,ă pentruă corectareaă poziYieiă foloseaă nuiaua.ă Peă mineă şiă peă Tic<ă
Bonteaănuăneăacceptaălaăantrenamente,ăniciăm<carăînă tribun<.ăAveaăfixulăc<ă
vremă s<-iă fur<mă meseria.ă Luamă binocluă şiă neă ascundeamă înă tufeleă deă peă
malulăMureşului,ălâng<ăstadionulăGloria.ăEraăhaiămare.‖ 

CuăTitiăIonescuălaătimon<ăar<deniiă(careăpeăparcursăîiăvor înregimenta 
şiăpeăCopil,ăAlbineşteanu,ă Iov,ăObreja,ăRotaruăşiăAgafiYei)ăvorăfaceămeciuriă
deă neuitată înă companiaă forYeloră rugby-ului românesc: Steaua, Dinamo, 
GriviYaăRoşieă sauăFarul înăaă c<roră componenY<ă seă aflauă juc<toriă deăbaz<ă aiă
naYionalei,ănaYional< careăînvingeaăFranYaăşiăjucaădeălaăegalălaăegalăcuăAnglia,ă
ScoYiaă sauă Nouaă Zeeland<.ă Erauă aniiă deă vârfă aiă rugby-ului românesc, cu 
Aradul între echipele de top ale întrecerii interne. 

 
La ora amintirilor 
„FundaYiaă deă rugbyă pentruă junioriă şiă veteraniă Arad‖ă aă Yinută s<ă

rememoreze aceste clipe de neuitat, organizând o întâlnire de suflet la 
împlinireaăaă30ădeăaniădeăcândăsportulăcuăbalonulăovalăaă ren<scută înăoraşulă
nostru. 

Laă iniYiativaă unuiă comitetă deă organizareă alc<tuită dină foştiiă juc<toriă şiă
antrenori Jean Copil,ăCornelăMitan,ăPetreăBontea,ăIoanăJurc<,ăNicolaeăLeca,ă
Ioană Covaciuă şiă GraYiană T<maş,ă c<roraă liă s-auă al<turată şiă ceiă careă auă pusă
bazeleă fundaYieiădeămaiă susăamintite,ăaă fostăorganizat<ăoăadunareă festiv<ă înă
Salaă Universit<Yiiă Aurelă Vlaicu,ă gazd<ă amabil<ă fiindă rectorulă universit<Yii,ă
prof.ăDr.ăLizicaăMihuY,ăoăiubitoareădeclarat<ăaăacestuiăsport. 
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Totulă aă culminată îns<ă cuă meciulă demonstrativă întreă fosteleă gloriiă
ar<deneăşiăoăselecYionat<ădeăoldăboysăaăTimişoarei.ăI-amăv<zutălaălucruăpeăoă
parte a celor enumeraYiă maiă sus,ă al<turiă deă componenYiiă uneiă generaYiiă deă
excepYieă şiă laă nivelulă rugby-uluiă juvenilă ar<dean:ă Beleiu,ă Virag,ă MoYocan,ăă
M<rina,ăArdelean,ăLeucuYa,ăCioia,ăoăgeneraYieădespreăaleăc<reiăperformanYeă
vom relata într-unulădinănumereleăviitoareăaleăs<pt<mânaluluiănostru. 

Reprizaă aă treiaă avută deă faptă dou<ă reprize.ă Dup<ă picnică cuă mici,ă
cârn<cioriăşiăbere,ăcombatanYiiăs-auăreîntâlnitălaă„HotelăCoandi‖,ăacoloăundeă
Jean Copil le-aăoferită foştilorăcoechipieriăsauăeleviăunămeniuădeăcinciăstele.ă
Un excelent prilej de a depana amintiri, de a savura bucuria revederii, totul 
într-oăsear<ădeăneuitat. 

F. Coita. 
 
Observator 28 octombrie 2005 
Remember:ă30ădeăaniădeălaăreînfiinYareaăechipeiăar<deneădeărugby 
Ast<zi,ă laă oraă 18,ă rectoratulă Universit<Yiiă Aurelă Vlaicuă vaă g<zdui o 

întâlnireădeăsufletăaăfoştilorărugbyiştiăar<deni.ăIniYiat<ădeăIoanăCovaciu,ăPetreă
Bontea,ăCornelăMitan,ăGraYianăT<maş,ăNicolaeăăLecaăşiăIonăJurc<,ăfestivitateaă
deă aniversareă aă 30ă deă aniă deă laă reînfiinYareaă echipei ar<deneă deă rugbyă vaă
debuta cu o reuniuneăaătuturorăcelorăimplicaYiăînărugbyulăar<deanăînăultimeleă
trei decenii. „În Arad s-a jucat rugby pentru prima dată în perioada 1948-
1950. Atunci, studenYii facultăYii de medicină veterinară au alcătuit o echipă 
care a evoluat în cadru organizat. În 1975 s-a reluat activitatea în Arad prin 
echipa Sănătatea. Apoi au urmat Motorul Arad, Constructorul Arad, Gloria 
Arad, Gloria PTT, Olimpia PTT, Petrolul Arad, iar la nivel de juniori s-a 
lucrat la CSS Arad, în cadrul a două clase de rugby, şi la liceul CFR, unde 
exista o clasă. Acum 30 de ani, echipa a jucat pe terenul din incinta fostelor 
sere, iar de-a lungul anilor s-au folosit arenele Motorul, Gloria, FZ şi cele 
din  Vladimirescu şi Zădăreni‖, afirm<ă mediculă Covaciu,ă unulă dintreă
iniYiatoriiă evenimentelor deă aziă şiămâine.ăAl<turiă deă el,ă ună rolă importantă înă
dezvoltarea rugby-uluiăar<deanăauăavut:ăPetreăBontea,ăGraYianăT<maş,ăCornelă
Mitan, Nicolae Leca, Titi Ionescu, Jean Copil, Mihai Calimente, Viorel 
Ionescu,ă Gheorgheă B<lt<reYuă şiă regretatulă Paraschivă ChiriY<.ă „După 
întâlnirea de vineri seara, sâmbătă, de la ora 12,30, pe terenurile CSS din 
Subcetate va avea loc un meci de old boys între Arad şi Timişoara. Invităm 
alături de noi pe toYi cei care se simt aproape de rugby, fie că sunt foşti 
jucători, antrenori, sponsori sau simpatizanYă‖,  a completat Ioan Covaciu. 
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Echipa ŞtiinYa Timişoara, component Covaciu Ioan 1965 
 

EchipeădeărugbyădinăcategoriaăAăŞtiinYaăTimişoara 
1. Lotulă ŞtiinYeiă Timişoara. De la stânga la dreapta: Constantin 

Dumitrescu (25 de ani, 1,87 m, 92 kg, linia a II-a, student în anul II la 
Mecanic<ăagricol<),ăEduardăPriessă(19,ă1,93,ă90,ă liniaăaă II-a, II Agronomie, 
joac<ădinădecembrieă1964),ăŞtefanăSzvercsakă (21,1,89,ă90,ă liniaă aă III-a, III 
Facultatea de ed. Fiz. dinăInst.ăPedagogic,ăjoac<ădin septembrie 1964), Ioan 
Covaciu (21, 1,80, 80, linia a III-a,ăIVăMed.ăVeterinar<,ăjoac<ădinădecembrieă
1964), Mihai Naca – antrenorăşiăjuc<toră(27,ă1,81,ă80,ăfundaş,ăIIIăFac.ăde ed. 
Fiz. dinăIns.ăPedagogic),ăFelicianăDragoşă(26,ă1,84,ă85,ăliniaăaăIII-a, tehnician 
Inst.ăPolitehnic,ăstudentăcursăseralăanulăI),ăRaduăPopeYiă(22, 1,82, 76, centru, 
II Filologie), Teodor Grosu – c<pitanulă echipeiă (25,ă 1,80,ă 88,ă centru,ă Vă
Electromecanic<),ăAdrianăHandreaă (27,ă1,70,ă78,ăcentru,ă IIăFac.ădeăed.ăFiz.ă
Din Inst. Pedagogic)ă şiă Gheorgheă C<dariuă (22,ă 1,88,ă 82,ă liniaă aă II-a, II 
Mecanic<,ăjoac<ădin decembrie, Tudor Dobrescu (21, 1,72, 68, centru-arip<,ă
III Agronomie), Constantin Pop (23, 1,81,ă88,ăfundaşăsauăarip<,ăVăMedicin<),ă
Constantină Candreaă (24,ă 1,80,ă 81,ă mijlocaşă laă deschidere, IV Agronomie), 
Ionel Cionchin (22, 1,73, 73, linia I, taloneur,ăIIIăAgronomie),ăVasileăIoniY<ă
(21, 1,64, 68, linia I t, III Agronomie), Tiberiu Lupescu (21, 1,73, 73, centru, 
diriginteădeăşantierăşiăstudentălaăcursăseral,ăjoac<ădină1964),ăLucianăBogorin 
(24,ă1,74,ă73,ăarip<ăIIIăConstrucYii),ăPetreăUrzic<ă(22,ă1,76,ă83,ăliniaăaăIII-a, V 
Chimieă Industrial<)ă şiă Alexandruă Pavloviciă (21,ă 1,77,ă 80,ă arip<,ă IIIă Şt.ă
Naturale,ă joac<ă dină 1964).ă Lipsescă dină fotografieă Dorină Bratu,ă Romulusă
Florea, Nicolae VanheleăşiăMirceaăCosma. 
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Fază de joc de la Timişoara 
 

2. „Punctulăforte‖ă– treisferturile. În fotografie, de la stânga la dreapta, 
laăantrenament,ăCandrea,ăGrosu,ăSzvercsak,ăPopeYiăşiăPavloviciă (înăvederileă
lotului de tineret). 

 

Curajul întineririi 
 

Vizita noastr<ă laăstudenYiiă rugbyştiădinăTimişoaraă i-aăsurprinsă întreădou<ă
etapeă şiă întreă dou<...ă rafaleă deă ploaie.ă Lucruă rar,ă prim<varaă luiă 1965ă aă fostă
moroc<noas<ăşiăpeămalurileăBeg<i.ăPl<cereaănuăeăpreaămareăcândălaăfiecareăpasă
se aude vorbind specific, mai ales atunciăcândăeştiăîncep<tor.ăŞi,ăceăeădreptănuăeă
p<cat,ăreprezentanYiiăŞtiinYeiăTimişoaraăauăoămedieădeă„carier<‖ărugbistic<ăpentruă
care – f<r<ă aă jigniă – cuvântul încep<tor eă celă maiă potrivit.ă Voră faceă eiă faY<ă
competiYieiă înăcareăsuntăangajaYi?ă Iat<ă întrebareaădeăbaz<ăşi,ădesigur,ăprimaăpeă
care i-am pus-o antrenorului-juc<torăMihaiăNaca,ăînc<ă(pentruăcâtevaăs<pt<mâniă
înc<)ăstudentălaăInstitutulăPedagogic,ăfacultateaădeăeducaYieăfizic<. 

E greu, într-adev<r!,ăneăspuneăantrenorul...ăîncep<tor.ăCredăc<ăniciănuăeă
nevoieăs<ăvorbescădespreăforYaădinăceăînăceăsporit<ăaăechipelorădeărugbyădină
primaăcategorieăaăY<riiănoastre.ăM<ăşiăîntreb,ăuneori,ăcumădeăne-am adunat 
curajul necesar remanieriiămasiveăaăformaYiei.ăAcumăîns<,ănuăneămaiăpareă
delocăr<u.ăMaiăîntâi,ăsufletulădepusădeăfiecareăaădatăroadeăfrumoase.ăJuc<mă
cuăadev<ratădeschisăşi,ăînăprimele şaseăetape,ă- cuăoăsingur<ăexcepYieălaăIaşiă– 
n-aăfostămeciăs<ănuăînscriemăîncerc<ri,ăchiarăşiăînăjoculăcuăceiămaiăînăform<,ă
dinamoviştiiăbucureşteniăsauăcuăcampioniiădeălaăSteaua. În general vorbind, 
sunt de-aădreptulăsurprinsădeăsaltulăf<cutădeăuniiăjuc<toriăînănumaiăcâtevaă
luni.ăÎnăceeaăceăpriveşteăeficacitateaăjoculuiăpeătreisferturi,ăînăpofidaălipseiă
deă experienY<,ă consideră c<ă reprezint<ă punctulă nostruă forte.ă Ne-am axat 
astfelă joculă dină dou<ă motive:ă calitateaă juc<toriloră suntă maiă bineă puseă înă
valoare,ăiarăaceast<ămanier<ădeăjocăseăaproprieădeă– sau chiar constituie – 
adev<ratulărugby. 
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L-amă maiă întrebată peă tân<rulă antrenoră camă ceă perspectiveă îiă atribuieă
formaYieiădeăcareăseăocup<.ăMiăs-aăp<rutăc<ăîntrez<resc,ăcumăseăspune,ăunănoră
pe fruntea lui... 

Sincerăs<ăfiu,ăeăprincipalaămeaăgrij<.ăDac<ăneămenYinemăanulăacestaăînă
primaăcategorie,ălaăanulăseăpoateăstaădeăvorb<. Un an între cele mai bune 
echipe, cu ideea de joc de la care pornim,ătrebuieăs<ădetermineăunăprogresă
substanYial.ă Şiă v<ă asigură c<-lă vomă face!ă Înă rezumat,ă sper<mă – şiă nuă neă
baz<mădoară pe...ă norocă – la un loc VIII- IXă înă 1965.ăDeă elă vaă depindeă şiă
activitateaănoastr<ădeăviitor...ăNe-arăasiguraăc<ănuămaiătrecemăunăanăprină
purgatoriulăcalific<rii.ăEăgreu,ăşiănuăprea...!ăAdic<,ăneăst<ăînăputeri. 

Înă sfârşit,ă ultimaă noastr<ă întrebareă adresat<ă antrenoruluiă Nacaă s-a 
referit la sprijinul pe care-lă primeşteă dină parteaă secYieiă deă rugbyă şiă laă
condiYiileă înă careă seă faceă antrenament.ă M<rturisimă – r<spunsulă ne-aă f<cută
pl<cere: 

Nuăneăputemăplânge.ăAşăputeaăspune,ăînăprimulărând,ăc<ădoiădintreă
membri birouluiăsecYiei,ămaiăexactăpreşedinteleădr.ăParaschivăChiriY<ăşiă
ing.ă Petreă Cunescu,ă facă parteă dină echip<.ă Credă c<ă auă ceaă maiă mareă
frecvenY< laă antrenament,ă dintreă noiă toYi...ă Deă asemenea,ă condiYiileă
materialeănuăconstituieăoăproblem<.ăCâtădespreănoi,ăfacemăşiăvomăfaceăşiă
peăviitorătotăposibilulăpentruăaăr<spl<tiăîncredereaăclubului. 

Iară încheiereaă normal<ă atâtă aă convorbirii,ă câtă şiă aă prezentelor rânduri 
esteăurareaănoastr<ădeăSUCCES! 

G. Russu-Şirianu 
 

Rugby la Arad 
 

Prinăaniiă50,ăpeălâng<ăInstitutulădeăMedicin<ăveterinar<ădinăAradăexistaă
oă echip<ă deă rugbyă şiă seă poateă spuneă c<ă acestă sportă aă avută oă bun<ă priz<ă laă
public.ăAăvenită îns<ăhot<râreaăde desfinYareăaărespectivuluiă institutăşi,ăodat<ă
ce el, s-aădestr<matăşiăechipaădeărugbyăaăAradului.ăAătrebuităs<ătreac<ă20ădeă
ani,ăpân<ăcând,ăînăoctombrieă1975,ădoiăjuc<toriădeărugbyă– dr. Ioan Covaciu 
şiăP.ăBontea,ă- ajutaYiădeăregretatulămedicăP.ăChiriY<, auăadunatăcâYivaătineriă
entuziaştiă laă primeleă antrenamente.ă Dup<ă numaiă 5ă ani,ă echipaă aă junsă înă
divizia A deă rugby,ă undeă seă afl<ă şiă acum,ă subă denumireaă deă Gloriaă PTTă
Arad.ăDeăremarcatăc<ăfrumoaseleăperformanYeăaleătinereiăgrup<riăar<deneăs-
auă obYinută cuă tineriă dină Aradă care,ă chiară dac<ă auă venită dină alt<ă parte,ă s-au 
afirmatăînăoraşulănostru. 

Rugbyul a primit la Arad un sprijin puternic din partea organelor 
locale,ădarăşiădeălaăcâYivaăpasionaYiăaiăbalonuluiăoval,ăcumăarăfiăing.ăC.ăT<maş,ă
ing. M. Lucea, ing. C. Alexa, ing. Popa, ing.ă I.ăDr<ghici,ă dr.ă I.ăCovaciuă şiă
alYii.  
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Înăceiăzeceăaniăechipaăaă fostăantrenat<ădeăoameniăpricepuYi,ăcumăarăfiă
Mitan-Bontea, Titi Ionescu, Bontea-B<lt<reYu,ă iară înă prezentă deă cuplulă
B<lt<reYu-Leca.  

Echipaă deă junioriă C.S.S.ă „Gloria‖ Aradă esteă principalaă pepinier<ă aă
seniorilor. Ea a crescut mult în valoare în ultimii ani, luptând în prezent 
pentruăunălocădeăfrunte,ăînăcompetiYiaărezervat<ăjuniorilor,ăal<turiădeăcentreăcuă
tradiYie,ă cumă suntă Cluj-Napoca,ă Bucureşti,ă ConstanYa,ă Iaşi.ă Deă preg<tireaă
juniorilorăseăocup<ăprof.ăCornelăMitan,ăCopilăCr<ciunăşiăMihaiăCalimente. 

În noul campionat, rugby-ulăar<deanăprezint<ăurm<toareleăechipe: 
A.S.ă„Gloria‖ăP.T.Tă– Diviziaă„A‖ 
A.S. Petrolul – Diviziaă„B‖ 
C.S.S.ă„Gloria‖ă– Petrolul – juniori 
C.S.S.ă„GloriaăCFR‖ă– juniori 
Dup<ăcumăseăvedeărugbyulăesteăînăcontinu<ădezvoltareăînăoraşulănostru,ă

ceeaăceăneăd<ăsperanYaăpentruăoăafirmareătotămaiăputernic<ăaăacestuiăsportălaă
nivelănaYional. 

În jocul de azi, cu junioriiă englezi,ă tineriiă s<ă reprezinteă cuă cinste 
culorile patriei, fiind doarărugbyştiiădeălaăăCSSăGloria- Petrolulăvorăc<utaăaiciă
s<ăseăafirmeăînăfaYaăunorăsportiviădinăpatriaăsportuluiăcuăbalonulăoval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

 

GAVRILUX;ăOVIDIU 
09.09.1961 
Loculădeămunc<:ăinspectorălicenYe 
FuncYia:ăfuncYionar administrativ 
Debutul în sportul rugbyului: 1974, CSM Suceava 
PerformanYeă realizateă caă sportiv,ă peă plană naYional:ă
lotulă naYională deă juniori,ă diviziaă Bă CFRă Suceava,ă
Metalurgistul Cugir, Gloria PTTR Arad 
Carier<ă profesional<,ă studiiă generale:ă facultatea de 

dreptă„VasileăGoldiş‖,ămasteratăDr.ăComunitar internaYional antidrog. 
Alte aspecte din activitate: Am pus suflet pentru echipa din Arad 
 
 

KRIEGER VICTOR 
03.12.1971 
Timişoara 
Loculădeămunc<:ăCMIăStomatologicăDr.ăKrieger 
FuncYia:ămedicăstomatolag 
Debutul în sportul rugby: 1986, Gloria Arad 
Antrenor: Mitan 
Carier<ă profesional<:ă studiiă generale:ă Şc.ă Gen.ă Nr.ă 1ă
Arad 
Studii de specialitate: facultatea de stomatologie 

UniversitateaădeăVestă„VasileăGoldiş‖ăArad,ăpromoYiaă1997;ămedicăspecialistă
2000; medic primar 2005; atestat în implantologie 2007. 
 
 

C;LINESCUăCONSTANTINăPATRICHIAN 
19.05.1933 
Arad 
Loculădeămunc<:ăpensionar 
FuncYia:ăprofesorăeducaYieăfizic< 
Categoriaădeăcalificare:ăIăşiăgradădidacticăI 
Debutul în sport: fotbal 
PerformanYeăsportive:ă 
- pe plan naYional:ădirectorăfondatorăalăCSSăGloriaăArad 
- peă plană internaYional:ă organizareă şiă participareă laă
concursuriă şiă întreceriă înă Y<rileă Ungaria,ă Cehoslovacia,ă

Polonia, Iugoslavia, RDG 
Carier<ăprofesional<:ăstudiiăgenerale:ăabsolventăICFăBucureşti 
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Diplome depuseă pentruă activitateaă depus<:ă diplom<ă excelenY<ă şiă directoră
fondator CSS Gloria 
Alteă aspecteă dină activitate:ă contribuYiaă major<ă înă formareaă şiă ă promovareaă
juniorilorădeălaăsecYiileăŞcoliiăsportiveălaăloturiănaYionaleăşiăseniori. 
 
 

UNGURENăC;LIN-OVIDIU 
22.03.1975 
Arad 
LoculădeăMunc<:ăspitalulămilitarăTimişoara 
FuncYie:ămedic 
Debutul în sport: rugby; 1987, Arad 
Antrenor: Mitan Cornel 
Carier<ă profesional<:ă studiiă generale:ă facultateaă deă
medicin<ăgeneral<ă„CarolăDavila‖ăBucureşti 

Studii de specialitate: medic primar ortopedie-traumatologie 
 
 

CLEESCU SORIN AURELIAN 
24.06.1967 
Loculădeămunc<:ăspitalăjudeYeană 
FuncYia:ămedic 
Debutul în sport: rugby; 1983, Arad 
Antrenor: Mitan Cornel 
Carier<ă profesional<:ă studiiă generale:ă universitateaă deă
medicin<ăTimişoara 
 

 
 

MARCONI IOAN 
12.01.1939 
Bârzava 
Loculădeămunc<:ăpensionar 
FuncYia:ăprofesorădoctor 
Categoria de calificare: I 
Antrenor:ă1978,ăantrenorăcuăpreg<tireăfizic< 
PerformanYeăsportive:ă 
- peăplanănaYional: recordănaYionalăştafet<ă4x400mă– 
3,22,0/1958; vicecampion naYională400ămg;ăcampionă

naYionalămilitară– 1960;ăcampionămilitarănaYionalăuniversitară400ămgă– 1963 
Cluj; 
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- peăplanăinternaYional:ălocă3ăcampionateăbalcaniceă400ămg;ălocă2ăcampionateă
internaYionaleă500ămgă– Polonia;ălocă1ăcuăechipaăbalcanic<. 
Carier<ă profesional<:ă studiiă generale:ă Şc.ă General<ă Bârzava,ă jud.ă Arad,ă
Liceul pedagogic Arad – 1954-1958; studii de specialitate: Universitatea din 
Timişoaraă – Facultateaă educaYieă fizic<ă şiă sportă 1961-1964; ANEF 1964-
1968;ă Masterată înă educaYieă fizic<ă şiă sportă Bucureşti;ă doctorată înă educaYieă
fizic<ăşiăsportă– doctor în educaYieăfizic<ăşiăsport. 
Medaliiăprimiteăpentruăactivitateaădepus<:ăprofesorăevidențiat,ăprofesorăgr.ă1,ă
diplom<ă deă excelenț<ă 90ă aniă F.R.A.,ă meriteă <nă activitateaă sportiv<ă 1969,ă
diplom<ăacademic<ăpentruălucrareaă„AtletismătehnicaăexerciYiilor‖,ăcertificată
– conferinY<ă internaYional<ă aă facult<Yiiă deă educaYieă fizic<ă şiă sportă dină Y<rileă
dun<rene,ă diplom<ă deă onoareă pentruă meriteă deosebiteă înă dezvoltareaă
activit<YiiăatleticeăF.R.A.ă1976,ădiplom<ăaniversar<ă– 80 de ani A.N.E.F.S. – 
Bucureşti,ădiplom<ăaniversar<ă-  aă3ăconferinY<ăaăfacult<YiiădeăeducaYieăfizic<ă
şiă sportă dină Y<rileă riveraneă Dun<rii,ă certificată deă participareă laă lucr<rileă
Academiei Olimpice – prof. Dr. Marconi Ioan – 1998. 
Alte aspecte din activitate:ăînfiinYareaăclaselorăcuăprofilăsportivălaăLiceulăM.ă
Nicoar<ă 1969,ă membruă fondatoră U.A.V.ă 1990,ă înfiinYareaă Facult<Yiiă deă
educaYieăfizic<ăşiăsportălaăUniversitateaăVasileăGoldişăAradă1993,ăînfiinYareaă
Facult<Yiiă deă educaYieă fizic<ă şiă sportă laă U.A.V.ă 2007,ă antrenoră preg<tireaă
fizic<ă deă laă înfiinYareaă echipeiă deă rugby Arad,ă coautoră laă înfiinYareaă
ConfederaYieiăFacult<YiiădeăeducaYieăfizic<ăşiăsportădinăY<rileăriveraneăDun<riiă
conducând-o timp de 8 ani. 

 
 

LECA NICOLAE 
24.12.1954 
Primul club, antrenor: a debutată înă Rugbyă înă Bucureşti,ă
antrenor: Ioan Vasilic< 
Alteă cluburi,ă antrenori:ă Energiaă Bucureşti,ă Vulcan 
Bucureşti,ă ASFă Bucureşti,ă Perolulă ConstanYa,ă Minerulă
Gura Humorului Gloria PTT Arad. 
PerformanYeă sportive:ă lotulă naYională deă juniori,ă lotulă
naYionalădeătineretăşiălotulănaYionalăsenioriă 
Rezultateăşcolare:ăşcoalaătehnic<ădeămaiştri 

SituaYiaăfamilial<:ăc<s<torit,ă2ăcopii. 
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T;MAŞăGRAXIAN 
27.03.1936 
Primul club, antrenor: a debutat în Rugby în 1954, CFR 
Timişoara,ăantrenor:ăMitic<ăAntonescu 
Alte cluburi,ă antrenori:ă ŞtiinYaă Timişoara,ă antrenor:ă Gonă
SfetescuăşiăCostiăBran 
Alte sporturi: volei Gloria Arad 
Rezultateăşcolare:ăInstitutulăAgronomieădinăTimişoara 

Locădeămunc<:ăArmixăArad,ăinginerăşef 
SituaYiaăfamilial<:ăc<s<torit,ă1ăcopil. 
 

 
DOBOŞIăFLORINăBOGDAN 
8.10.1968 
Primulă club,ă antrenor:ă Clubulă sportivă şcolară Baiaă Mare,ă
prof.ăNegruYiuăCornel 
Alteăcluburi,ăantrenori:ăŞtiinYaăBaiaăMare,ăGloriaăPTTăArad 
Rezultateăşcolare:ăşoferăprofesionist,ăliceulăteoretic 
SituaYiaăfamilial<:ăc<s<torit,ă2ăcopii. 

 
 

PÎRV AURELIAN DANIEL 
26.06.1968 
Primul club, antrenor: Gloria Arad, prof. Mitan Cornel 
Alte cluburi, antrenori: Gloria PTT, Olimpia PTT Arad 
Rezultateăşcolare:ăabsolventăliceulănră11ăArad 
Locădeămunc<:ăşoferăprofesionist 
SituaYiaăfamilial<:ăc<s<torit,ă1ăcopil. 

 
 
 

TUDOR SORIN 
27.11.1946 
Primulăclub,ăantrenor:ăVoinYaăTimişoara 
Alteă cluburi,ă antrenori:ă VoinaYaă Timişoara,ă antrenor:ă
Costin Bran 
Alte sporturi: polo 
Rezultateă şcolare:ă directoră DirecYiaă Sanitar<ă Veterinar<ă
Arad,ăconferenYiarăuniversitarăfacultateaăAurelăVlaicu 

SituaYiaăfamilial<:ăc<s<torit,ă1ăcopil. 
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STOICA DORU 
25.11.1971 
Primul club, antrenor: debutat în rugby 1984 la CSS 
Gloria Arad, antrenor: prof. Mitan Cornel 
Rezultateăşcolare:ăliceulăteoretic 
Locădeămunc<:ăadministratorăfirm< 
SituaYiaăfamilial<:ăc<s<torit,ă1ăcopil. 

 
 

CORDUNEANU IONEL 
13.08.1960 
Primulă club,ă antrenor:ă grupă şcolară CFRă Iaşi,ă Virgilă
Ghiorghiu 
PerformanYeăsportive:ălotănaYionalătineret 
Rezultateăşcolare:ăşcoalaădeămaiştri 
Locădeămunc<:ăComp.ăDeăap<ăArad 
SituaYiaăfamilial<:ăc<s<torit,ă1ăcopil. 
Oă amintiteă dină activitateaă deă juc<toră deă rugbyă sauă

familie:ăeseuăcuăGriviYaăRoşieă60ăml. 
 
 

 
 

Echipa care a promovat în divizia A 1979 
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Cantonament Moneasa 1979 
 

 
 

Noua generaYia de jucători promovaYi la divizia naYională Gloria PTT 
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Echipa Gloria PTT 1985 
 
 

 
 

Echipa de rugby Gloria PTT 1983 
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Echipa Gloria PTT 1984 
 
 

LUPOAIE CHIOR FOSIU 
6.04.1963 
Primulăclubăşiăprimulăantrenor:ăCSSăSuceava,ăantrenoră
prof. Panait Petru 
Alte cluburi, antrenori: Gloria PTT 1982-1992, Bontea, 
Mitan, Leca, Titi Ionescu, Petrolul Arad 
Rezultateăşcolare:ăliceulăteoretic 
Locădeămunc<:ăfam.ăAsistentămedical 
SituaYiaăfinanciar<:ăc<s<torit,ă2ăcopii. 

 
 

SIMANCA FLORIN 
1965 
Primulăclub,ăantrenor:ăŞcoalaăsportiv<ăGloriaăArad,ăprof.ă
Mitan Cornel. 
Alte cluburi, antrenori: Gloria PTT – SteauaăBucureşti,ă
Petrolul Arad. 
PerformanYeă sportive:ă campionă naYională cuă Steauaă
Bucureşti. 
Rezultateăşcolare:ăliceulăteoretic. 

SituaYiaăfamialial<:ănec<s<torit. 
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TOMIX;ăION 
1961 
Primulăclub,ăantrenor:ăLiceulăC.F.R.ăPacşani,ă 
prof. Pintilie 
Alte cluburi, antrenori: Gloria PTT Arad 
Rezultateăşcolare:ăliceulăCFR 
Locădeămunc<:ălucr<torăsilvic 
SituaYiaăfamialial<:ăc<s<torit,ă2ăcopii 

 
 

ŞUGARUăLAURENXIUăGABRIEL 
22.07.1966 
SânicolaulăMare,ăTimiş 
S.C. ACME COMPANY SRL, tehnician 
Debut în rugby: 1983, Arad, antrenor prof. Mitan C-tin 
Cornel 
PerformanYeărealizateăcaăsportiv: 
- peă plană naYional:ă CSSă Gloriaă Arad,ă Petrolulă Arad,ă

Gloriaă PTTă Arad,ă Steauaă Bucureşti,ă NaYionalaă deă tineretă aă ă României,ă
UniversitateaăTimişoara 

- peăplanăinternaYional:ăRCăHagen, RC Hürth, RC Brescia 
Studii generale: studii medii, cursuri tehnice. 
Titluri,ă ordine,ă medalii,ă diplomeă primiteă pentruă activitateaă depus<:ă

meciuriădeăreferinY<ăal<turiădeăjuc<toriădeătalieămondial<,ădeăexemplu:ăfostul 
c<pitanăAllăBlacksăW.ăSheliford,ăaripaădeăgr<mad<ăWallabiesăDanielăManu,ă
Uvertura Andrew Mmarthens All Blacks, etc. 

Alte aspecte: meci în echipa XV Coloanei împotriva All Blacks, meci 
în echipa XV Leonese împotriva Dogilor. 

 
 

AŞTEFANEIăGAVRIL 
17.02.1960 
Primulăclubăşiăprimulăantrenor:ăSCăSportivaă„UNIREA‖ă
Iaşi,ăEmilăCrişan 
Alte cluburi, antrenori: Gloria Arad, antrenor Bontea 
P., Mitan C. Titi  Ionescu, Baltaretu, Leca: ROC Cholet 
(FranYa)ăAlainăGuiard 
Alteăsporturiăpracticate:ălupteălibereă„Nicolina‖ăIaşi 
PerformanYeă sportive:ă calif.ă Turneuă final juniori 
ConstanYaă 1979ă şiă promovareaă înă DiviziaăAă cuăGloriaă
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Arad;ă 1980ă Bucureşti.ă Înă FranYaă calif.ă Cuă echipaă pentruă meciulă deă barajă
pentru promovare în Divizia a II-a sezon 1991-1992ădinăp<cateăpierdut. 

Rezultateăşcolare:ăliceulăşiăşcoalaădeămaiştri. 
Locădeămunc<:ăSCăP.A.B.ăRomânia 
C<s<torit,ăoăfat<ădeăprofesieăsportiv< 
Activitate rugby: promovarea cu echipa în Divizia A 1980, meciul de 

baraj pentru Divizia a II-aădinăFranYa. 
 

MUNTEAN IOAN 
1961 
Primulă club,ă antrenor:ă Liceulă C.F.R.ă Paşcani, prof. 
Pintilie 
Alte cluburi, antrenori: Gloria PTT Arad 
SituaYiaăfamialial<:ăc<s<torit 

 
 

 
 

TIX;ăFLORIN 
1958 
Primulăclub,ăantrenor:ăGriviYaăBucureşti 
Alte cluburi, antrenori: Gloria PTT Arad, Titi Ionescu 
Bontea,ăMitan,ăăUniversitateaăTimişoara,ăăTitiăIonescu 
PerformanYeăsportive:ălotulănaYionalădeătineret 
Rezultateăşcolare:ăFacultateămatematic< 
Locădeămunc<:ăMinisterulădeăInterne 
SituaYiaăfamialial<:ăc<s<torit,ă2ăcopii 

Oăamintiteădinăactivitateaădeăjuc<torădeărugbyăsauăfamilie:ădecedat 
 

 
MORODAN VALENTIN 
08.06.1953 
Primulă club,ă antrenor:ă S<n<tateaă Arad,ă antrenoră
Bontea Petea 
Alte cluburi, antrenori: Motorul Arad, Gloria PTT, 
Bontea, Mitan, Titi Ionescu 
Alte sporturi practicate: box AS Motorul 
PerformanYeăsportive:ălocăIIIăCampionatăNaYionalăBox,ă
şiăRugby 

Loc de munc<:ăIMAPAăArad 
SituaYiaăfamialial<:ăc<s<torit,ă2ăcopii 
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AŞTEF;NOAIEăANGHEL 
30.05.1960 
Primulăclub,ăantrenor:ăCSSăUnireaăăIaşi,ăCrişanăEmil 
Alte cluburi, antrenori: CS Gloria PTT Arad, Mitan 
Cornel,ă Bonteaă Petrea,ă Ionescuă Dumitru,ă BaltareYuă
Ghe.ă (Gic<),ă FACC Cournonă Dă Auvergneă (FranYa),ă
Cristian Rocca 
Rezultateă şcolare:ă SCă Profesional<ă Nicolinaă Iaşi,ă
LiceulăIndustrialădeăconstrucYiiănr.ă6,ăArad 

Locădeămunc<:ăSCăICIMăAradăSAăArad,ăcontrolorăcalitate 
SituaYiaăfamialial<:ăc<s<torit,ă2ăcopii 
 

 
FARAGOăŞTEFAN 
22.11.1954 
Primul club, antrenor: Bontea P. 
Alte sporturi practicate: atletism – fotbal 
PerformanYeă sportive:ă campionă judeYean,ă loculă IIIă laă
SpartaăChidaăMilitaruălaăştafetaă4ăxă100 
Locădeămunc<:ăinstructorăautoăindependent 
SituaYiaăfamialial<:ăc<s<torit,ă2ăcopii 
Oă amintiteă dină activitateaă deă juc<toră deă rugbyă sauă

familie: multe 
 

 
COVACIU IOAN NICOLAE PETRU 
6.05.1943 
Primulă club,ă antrenor:ă ŞtiinYaă Iaşiă 1961-1963, 
antrenori:ăI.ăRosenbergăşiăGh.ăDrobrot< 
Alteăcluburi,ăantrenori:ăŞtiinYaăTimişoaraă1963-1966, 
antrenor:ă Mihaiă Naca,ă Politehnicaă Timişoaraă 1966-
1969, antrenor: Ernest Varga 
Alte sporturi practicate: volei, handbal, baschet, 
fotbal,ătenisădeămas<,ăvân<toare. 

PerformanYeă sportive:ă caă elevă participândă laă campionateleă şcolareă
ocupând la sporturile de mai sus locurile I, II, III. 

Rezultateăşcolare:ămedicăprimarăveterinar. 
Locădeămunc<:ădirectorăDirecYiaăSanitarăVveterinar<ăArad 
SituaYiaăfamialial<:ăc<s<torit,ă1ăcopil. 
Oă amintiteă dină activitateaă deă juc<toră deă rugbyă sauă familie:ă fiindă înă

cantonament cu echipa de rugbyădinăArad,ăunulădintreăjuc<toriăauăfostăînchişiă
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peăbalconulădeălaăhotelădeăc<treăantrenori,ăiarăafar<ăeraăunăgerăn<p<s<torăşiăoă
z<pad<ă mare.ă Ceiă treiă juc<toriă r<mânândă aă perindaă peă balconă ceiă treiă
„pinguini‖. 

 
 

OPREA IOAN 
18.04.1953 
Primul club, antrenor:ăS<n<tateaăArad,ăTic<ăBontea 
Alte cluburi, antrenori: Motorul Constructorul, PTTR 
Gloria, Petrolul Arad. 
Alte sporturi practicate: fotbal 
PerformanYeă sportive:ă campionă judeYeană junioră
Olimpia Micalaca. 
Rezultateăşcolare:ă8ă+ă3ăprof.ăă+ăSCăMaiştri 

Loc deămunc<:ămecanicăauto. 
SituaYiaăfamialial<:ăc<s<torit. 
 

 
COSTIN ION 
14.02.1951 
Com.ăTib<neşti,ăJud.ăIaşi 
Locădeămunc<:ăCONAR 
Categoria de calificare, arbitru sportiv: cat. I 
Debutulă înă rugby:ă 1973,ă locul:ă VoinYaă ConstanYa,ă
antrenor: Bercu Vasile. 
PerformanYeă sportive:ă calificareă barajă Diviziaă Aă cuăă
AS Motorul Arad 

Rezultateăşcolare:ă8ăclase. 
 
 

PAŞTINAăFLORIN 
7.12.1967 
Loculă deă munc<:ă piaYaă autoă Arad,ă funcYia:ă
administrator 
Categoriaădeăcalificare:ăjuc<tor 
Debutul în rugby: 1980, locul: CSS Gloria Arad, 
antrenor: Mitan Cornel 
PerformanYeăsportive:ă 

- peă plană naYional:ă medalieă bronz,ă cupaă Românieiă
juniori,ă selecYieă lotă naYionalaă juniori,ă jocuriă înă diviziaă Aă Gloriaă PTTR,ă
Steaua,ăPetrolulăAradăşiăCFRăArad;  
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- peăplană internaYional:ă loculă Iă turneuă internaYional de juniori  Byton-
Polonia. 

Studiiăgenerale:ăliceulăşiăbacalaureatul. 
Titluri,ă ordine,ă medalii,ă diplomeă primiteă pentruă activitateaă depus<:ă

medalie bronz, cupa României juniori. 
 

 
TARCE NICOLAE 
26.04.1952 
Primulă club,ă antrenor:ă CSă ReşiYa,ă Petreă Pop,ă S<n<tatea 
Arad, Motorul Arad, Gloria PTT Arad, Constructorul 
Arad,ă antrenori:ă Bonteaă Petreaă şiă Covaciuă I.,ă Mitană
CornelăşiăTitiăăIonescu. 
Alte sporturi practicate: box 
PerformanYeă sportive:ă campionă naYională deă juniori,ă locă
categoria 81 kg. 

Rezultateăşcolare:ă8ă+ 3ă+ă2ăşcoalaătehnic<. 
Locă deă munc<:ă Strunguă Arad,ă IJGCLă Aradă şiă Întreprindereaă spirtă şiă

drojdie 
SituaYiaăfamialial<:ă1ăcopil 
 
 

VALICSEC MARIN 
10.08.1958 Oradea 
 Locădeămunc<:ăSCăMercantilăSRL,ăfuncYia:ădirector 
Debutul în rugby: 1973, locul: SC PTTR Oradea, 
antrenor:ăSzverceacăŞtefan 
PerformanYeă sportive:ă peă plană naYional:ă Gloriaă PTTR; 
ASZăVarşoviaă– AradăşiăVarşovia 
Studii generale: 8 + 3 + 5 liceul industrial CFR 
Titluri, ordine, medalii, diplome primite pentru 

activitateaă depus<:ă promovareă înă diviziaă ă A, component al echipei 
divizionare A. 
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GHIMIŞăSTELIAN 
19.10.1956 
Loculădeămunc<:ăAstraăVagoaneăMarf<ăArad; funcYia:ă
l<c<tuşămecanic 
Debutul în rugby: 1973; locul: Craiova, Electroputere; 
antrenor: prof. Florea Dan. 
PerformanYeăsportive:ă 
- peă plană naYional:ă 1973-1976 component 
Electroputere Craiova, divizia B 
 

        1977-1980ăcomponentăIOBăBalş,ădiviziaăB 
        1980-1988ăcomponentăGloriaăPTTRăArad,ădiviziaăAăcuăcareăamăreuşită
un loc 6 în clasament 

Studii generale: 8 clase + 2 clase SC Profesional<. 
 
 

OLARIU MIHAI 
12.12.1952 
Primulă club,ă antrenor:ă S<n<tateaă Arad,ă antrenor:ă
BonteaăTic< 
Alte cluburi, antrenori: Motorul, Constructorul, 
Glori PTT, Olimpia PTT 
Rezultateăşcolare:ăşcoalaăprelucrareăsudor 
Locădeămunc<:ăICIM, BAT, ICIM Arad 

 
 
 

BULIGA SILVIAN 
10.08.1949 
Primul club, antrenor: Clubul TRC Suceava, antrenor: 
Dorin Popanga 
Alte cluburi, antrenori: Constructorul TRC Suceava, 
VoinYaă Timişoara,ă Universitateaă Timişoara,ă Motorulă
Arad 
PerformanYeă sportive:ă Universitateaă Timişoaraă
Campioan< 1972 
Rezultateăşcolare:ăşcoalaătehnic<ădeămaiştri 

Locădeămunc<:ăSuceava,ăPloieşti,ăTimişoara,ăDeva,ăArad 
SituaYiaăfamilial<:ăc<s<torit,ă1ăcopil. 
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BONTEA PETRE 
10.06.1945 
Primulă club,ă antrenor:ă Ceahl<ulă Piatraă NeamY,ă
antrenor: Doctor Costescu Daniel 
Alte cluburi, antrenori: Relonul S<vineşti 
Constructorulă Suceava,ă Ştefană Dan,ă VoinYaă
Timişoara,ă Costiă Bran,ă Universitateaă Timişoaraă IIă
Popovici,ă Universitateaă Timişoara,ă Antonescuă
Mitic<,ăS<n<tateaăArad,ăMotorulăArad. 

Alte sporturi: fortbal. 
Rezultateăşcolare: şcoalaătehnic<ădeămaiştri 
Locădeămunc<:ădirectorăSCăAutometăArad 
 
 

Paşiăap<saYiăpeăurmeleătat<luiăs<u 
 

Rugbystulă ar<deană HoraYiuă Bonteaă aă fostă
selecYionatăînănaYionalaăRomânieiăUnderă16 
Aşchiaă nuă sareă departeă deă copac,ă spuneă ună
proverb românesc, care se potriveşteă şiă înă cazulă
tân<ruluiă rugbystă ar<deană HoraYiuă Bontea,ă fiulă
cunoscutului om din lumea sportului cu balonul 
oval,ăTic<ăBontea.ăN<scutălaăVatra Dornei acum 
15ă ani,ă HoraYiuă aă înv<Yată ABC-ul rugbyului la  
Arad, evoluân pentru echipele de juniori ale CS 

UAVăşiăLions,ăsecYiiăjuvenileădisp<ruteăîntreătimp.ă„Primaăîntâlnireăcuăacestă
sport am avut-o la vârsta de 7 ani, când am fost prezent la un turneu al 
echipeiăMetrorexăBucureştiăînăFranYa.ăBineînYeles,ăc<ătat<lămeuăşi-aădorităs<ă
practic rugbyul, el m-a iniYiat,ăm-a dus la meciuri, mi-aă explicată „cuă ceă seă
m<nânc<‖ă acestă sport,ă iară acum,ă - Yinândă contă c<ă laă ună momentă dată amă
renunYat,ăconsiderândăc<ăesteăoădisciplin<ăsportiv<ăpreaădur<,ăsuntămândruăc<ă
am ales acest drum. Rugbyul este un sport nobil, în care se pune mult acent 
peărespect.ăUnălucruădeosebităseăpetreceălaăfineleăfiec<ruiăjoc,ăcândădinărivaliă
devenim prieteni, urmând binecunoscuta repriz<ăaătreia,ăînăcareăsocializ<măcuă
adversarii‖,ăspuneăelevulăColegiuluiăNaYională„ElenaăGhibaăBirta‖. 

 
Bronz în Transilvania 
MedaliatăcuăbronzăînăCampionatulăUnderă16ăalăTransilvaniei,ăal<turiădeă

TimişoaraăSaracensăRugbyăClubă„Hora‖ăBonteaăaăparticipat,ăînăaceast<ăvar<,ă
laăprimulă s<uăcantonament sub tricolor,ă desf<şurată laă Izvoareă (Maramureş),ă
al<turiă deă lotulă Under16.ă „Neă preg<timă pentruă Campionatulă Europeană dină
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2017,ă urm<toareaă acYiuneă aă lotuluiă avândă locă laă Predeal,ă începândă cuă 22ă
august‖,ăne-a declarat sportivul care a refuzat, acum ceva vreme, oferta unei 
academiiă dină FranYa,ă înă urm<toareleă zileă urmândă aă seă decideă undeă îşiă vaă
coontinuaăcariera:ăTimişoaraăsauăBaiaăMare. 

„ÎnăfuncYieădeăşcoal<ăvoiăalegeăunulădintreăceleădou<ăcentreăimportanteă
aleărugbyuluiăromânesc,ăunăplusăfiindăpentruăBaiaăăMare,ăundeăexist<ăCentrulă
NaYionalădeăExcelenY<‖,ăafirm<ăar<deanulăceăevolueaz<ăpeăpostulădeăflanker. 

 
IubeşteăAllăBlacks 
Singurulă ar<deană prezentă laă oă echip<ă naYional<ă juvenil<ă şi-ar dori ca 

pesteăcâYivaăaniăs<ăevoluezeăînătricoulăSteleiăsauăaăluiăDinamo,ă„echipeăcareă
auăreuşităperformanYeăfolosindăjuc<toriăromâni‖,ădarăviseaz< şiălaăoăexperienY<ă
înăSuperRugby,ă campionatulăNoiiă Zeelande,ă Yar<ă deă undeă provineă şiă idolulă
s<u,ăLliamăMessam. 

 
În loc de concluzii... 
„Esteăfoarteătristăc<ăînăAradănuămaiăexist<ăniciăoăechip<ădeăjuniori‖, este 

of-ulăluiăHoraYiu,ădarăşiăaăcelorăcareăsuntăaproape de acest fenomen... 
 
 

(Re)Întâlnire între buturi 
 

Echipele de old-boysă aleă Araduluiă şiă Timişoareiă auă reamintit,ă
sâmb<t<,ădeăderby-urileădeăalt<dat<. 

Leca,ăCopil,ăAsmarandei,ă ăAştef<noaie,ăAştefaneiă respectivăJurj,ăFiat,ă
Buruian<,ăPanait,ăVoinov,ăAchimov, C. Radu sunt doar câteva dintre numele 
careăauăscrisăpaginiădeăistorieăpentruărugbyulădinăaceast<ăparteădeăYar<ăşiăcareă
auă scosă deă laă „naftalin<‖ă echipamentele,ă duelându-se,ă sâmb<t<,ă laă Arad,ă
pentruăbublucaşulăbalonăoval.ăNuăauălipsitădeălaătradiYionalaăîntâlnireăniciăalYiă
veterani ai acestui sport, c<roraă vârstaă sauă s<n<tateaă nuă le-auă permisă s<ă iaă
parteă laă „gr<mezile‖dină iarbaă stadionuluiă Parohieiă Ortodoxeă dină Bujac.ăAuă
dep<natăîns<ăamintiriăpeămargineaăterenului,ăiarălaăfinalăauăaplaudatăprestaYiaă
dominat<ădeăfair-playăaăuneiădisputeăîncheiateăcuăunăsuccesătimişoreană(10-
5). 

„Ne-amăîntâlnitălaăceasăaniversar,ăpentruăuănămomentădeăbilanYăalăuneiă
etapeă parcurseă înă efemeraă viaY<,ă cuă simY<mântulă uneiă datoriiă împlinite,ă cuă
amintiriă şiă nostalgii.ă Deă şapte aniă organiz<mă astfelă deă evenimente,ă laă
TimişoaraăsauăăArad,ăşiădejaăneăgândimălaăviitoareleăîntâlniri‖,ăne-a declarat 
Tic<ăBonteaăcareăal<turiădeăCornelăMitan,ăs-aădovedităunăadev<ratămaestruădeă
ceremonii. 
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„Rugbyulăînseamn<ăştiinY<,ăeducaYieăşiăcultur<,ăc<ciăprinăîns<şiăgesturileă
saleă trasateă înă timpăşiă spaYiuădevineăcreatorădeă frumuseYeăşiăvaloriăumane‖,ă
cit<mădinăbogatulăprogramădeămeci,ăunăadev<ratăizvorădeăistorieăalărugbyuluiă
ar<deană înă perioadaă 1948-1957ă şiă 1975-2015, cu punctul culminat atins în 
2005, când gruparea Contor  Zenner Arad a devenit vicecampionana 
Românieiăînăurmaăuneiăfinale,ălaăConstanYa,ăcuăSteaua. 

 
 

DIRECXIAăJUDEXEAN;ăDEăPOŞT;ăŞIăTELECOMUNICAXII 
ASOCIAXIAăSPORTIV;ăPTTăARAD 

 
STADIONă„GLORIA‖ 

Duminic<,ă29ămartieă1981,ăoraă10 
RUGBY DIVIZIA A 

 

PTT arad – SportulăStudenYescăBUCUREŞTI 
 

 
 

Echipa Gloria PTT 1981 

 
ECHIPA DE RUGBY – DIVIZIA A 

PTT ARAD 
 

Cum se observă un meci de „Rugby‖ 
PERECHEAăDEăMIJLOCAŞI 
- Dac<ă leg<turaă întreă compartimenteă esteă f<cut<ă bineă deă perecheaă deă

mijlocaşi. 
1. Cum se comport<ămijlocaşulădeăgr<mad<: 

- areă pasaă lung<ă – deschide din plonjon sau din picioare – are o 
singur<ăparteăpeăcareădeschide. 
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-  prefer<ăs<ălansezeăliniileădinapoiăsauăs<ăforYezeăpeălâng<ăgr<mad<. 
- dac<ă forYeaz<ă peă lâng<ă gr<mad<,ă conlucreaz<ă cuă liniaă 3ă sauă

acYioneaz<ăindividual. 
- dac<ăareălovitur<ăbun<ădeăpicior 
- cumăseăcomport<ădac<ăjoac<ăînăspateleăuneiăgr<meziăcareădomin<ă

sauăcareăreculeaz<. 
2. Cumăseăcomport<ămijlocaşulădeădeschidere: 

- careă esteă poziYiaă iniYial<ă laă momenteă fixeă (gr<mad<ă ordonat<ă – 
margine –) în adâncimeăsauălateral<. 

- dac<ăaccelereaz<ăpeăpasaămijlocaşuluiădeăgr<mad<. 
- dac<ălanseaz<ăataculăpunândăînăvitez<ăliniaădeătreiăsferturiăprinăpas<ă

sauăprinăpropiraăluiăvitez<ădeăalergare. 
- dac<ă consum<ă spaYiulă întreă elă şiă ap<r<tor,ă fixându-lă sauă prefer<ă

pasa rapid<. 
- dac<ăareălovitur<ăbun<ădeăpicioră– precis<ălaăloviturileăc<zuteă–  
- dac<ă ieseă înă ap<rareă repedeă şiă placheaz<ă adversarulă directă sauă

opreşteăataculăînaintaşilorăpeăfundulămargineiă– etc. –  
 
 

Loturile echipelor 
 

PTT ARAD 
1. TIX;ăFLORIN 
2. LUPAŞCUăNICOLAE 
3. MUNTEANU ION 
4. AŞTEFANEIăGAVRIL 
5. AŞTEF;NOAIEăANGHELăc<pitanăechip< 
6. FARAGOăŞTEFAN 
7. HODORC;ăMIHAI 
8. DIMITRIE NICOLAE 
9. LECA NICOLAE 
10. DOMOCOŞăALEXANDRU 
11. TUDOR NICOLAE 
12. MOŞăATILA 
13. DUMITER GHEORGHE 
14. ZALEZSAK ZOLTAN 
15. ASMARANDEI GELU 
16. VALICSEK MARIN 
17. GHIMIŞăSTELIAN 
18. CORDUNEANU IONEL 

ANTRENOR: IONESCU M. DUMITRU 
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SPORTULăSTUDENXESC 
1. CÂINARUăŞTEFAN 
2. BOSSENMAIER C. 
3. GÎRJABU GHE. 
4. CÂINARU DUMITRU 
5. ATANASIU ALEX 
6. MIHALACHE DUMITRU 
7. GUR;MAREăM. 
8. VIMAN DOREL 
9. BARB;ăVALENTIN 
10. PARASCHIVEESCU M. 
11. VINTIL;ăGELU 
12. LEŞANăGHE. 
13. HARITON A. 
14. COJOCARU D. 
15. NICOLESCU M. 
16. PETRE IANCU 
17. ILIE ION 
18. GALANDA M. 

ANTRENOR: MIHALACHE DUMITRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            TIX;ăFLORINăLiniaă1          AŞTEF;NOAIEăANGHEL Linia 2 
                 Lot RSR Tineret                              Lot RSR Tineret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASMARANDEI GELU - Fundaş 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
         DOMOCOŞăALEXANDRUăăăăăăăăăăăăăDUMITERăGHEORGHE 
              MijlocaşădeschidereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCentru 
                Lot RSR Tineret                               Lot RSR Tineret             
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DIRECXIAăJUD.ăDEăPOŞT;ăŞIăTELECOMUNICAXII 
ASOCIAXIAăSPORTIV;ăPTTăARAD 

 

 
 

ECHIPA DE RUGBY DIVIZIA A PTT ARAD 
 
 

CALENDARULăCOMPETIXIONAL 
1 9 8 1 

 
Rugbyulă înă Aradă nuă areă oă tradiYie,ă elă aă reap<rută dup<ă 21ă deă aniă dină

iniYiativaăunorăpasionaYiăşiăaăînceputăîncetulăcuăîncetulăs<-şiăcucereasc<ăloculă
s<uă înă ierarhiaă sportuluiă dină oraşulă deă peăMureşă promovândă anulă acestaă înă
primaădivizieăaăY<rii. 

Rugbyulăar<deanădatoreaz<ămultăunorătov.ăca:ăIng.ăMirceaăLucea,ăIng.ă
GraYiană T<maş,ă Ing.ă Raduă Ghid<u,ă Cornelă Mitan,ă Dr. Ioan Covaciu, Tic<ă
Bontea, Ing. C-tinăAlexa,ăGeorgeăMih<iescu,ăDr.ăIonelăBernaz,ăcareăauăcreată
toateăcondiYiileă inplant<riiăacestuiăsportăeducativă înă rândurileă tineretuluiădină
aceast<ăparteăaăY<rii.ă 

Ast<ziă putemă afirmaă c<ă Aradulă vaă jucaă ună rolă important în rugby-ul 
românescăîntrucâtăaăcuprinsămaseălargiădeătineriă talentaYiă– dotaYiăcuăcalit<Yiă
pentru acest sport. 

Rugby-ul în Arad a învins. 
 
LaămulYiăani!ă1981 
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REZULTATELE 
TURULUI CAMPIONATULUI RSR DIVIZIA A 1980-1981 

 
1.  PTT Arad – Rulmentul Bîrlad    7-3 
2.  PTT Arad – CS Sibiu     7-0 
3.  Steaua Buc. – PTT Arad    74-3 
4.  Şt.ăPetroşă– PTT Arad     0-6 
5.  PTT Arad – Şt.ăB.ăMareă     0-19 
6.  Sp.ăStudenYescă– PTT A.    16-12 
7.  Farul C-Yaă– PTT Arad    64-10 
8.  PTT Arad – U T-şoara     9-3 
9.  RapidăBucureştiă– PTT Arad  30-7 

10.  PTT Arad – Gr.ăRoşieăB   13-13 
11.  PTT Arad – Constr. C.    22-3 
12.  Dinamo Buc. – PTT Arad   47-0 
13.  PoliăIaşiă– PTT Arad    10-6 

 
 

CLASAMENTUL TURULUI CAMPIONATULUI RSR  
DIVIZIA A  

 
1. DinamoăăBucureşti 
2. SteauaăBbucureşti 
3. ŞtiinYaăBaiaăMare 
4. FarulăConstanYa 
5. GriviYaăRoşieăBucureşti 
6. SportulăStudenYescăBucureşti 
7. P.T.T. Arad 
8. ŞtiinYaăPetroşani 
9. Rulmentul Bîrlad 
10. C.S.M. Sibiu 
11. UniversitateaăTimişoara 
12. PolitehnicaăIaşi 
13. RapidăBucureşti 
14. ConstructorulăConstanYa 

 
ColectivulădeăconducereăpriveşteărealistăsituaYiaăechipeiăpropunându-şi 

omogenizareaăechipeiăşiăclasareaălaăfineleăcampionatuluiăpeăprimeleă5ălocuri. 
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CALENDARUL 
RETURULUI CAMPIONATULUI R.S.R. DIVIZIA A 

1980-1981 
 
 

1. Etapa I 8 martie 1981 
Rulmentul Bîrlad – P.T.T. Arad 

2. Etapa II 11 martie 1981 
      C.S.M. Sibiu – P.T.T. Arad 
3.   Etapa III 15 martie 1981 
      P.T.T. Arad – SteauaăBucureşti 
4.   Etapa IV 18 martie 1981 
      P.T.T. Arad – ŞtiinYaăPetroşani 
5.   Etapa V 22 martie 1981 
      ŞtiinYaăBaiaăMareă– P.T.T.Arad 
6.   Etapa VI 29 martie 1981 
      P.T.T. Arad – Sportul StudenYescăBucureşti 
7.   Etapa VII 20 mai 1981 
      P.T.T. Arad – FarulăConstanYa 
8.   Etapa VIII 24 mai 1981 
      Universitatea Timişoaraă– P.T.T. Arad 
9.   Etapa IV 27 mai 1981 
      P.T.T. Arad – RapidăăBucureşti 
10. Etapa X  31 mai 1981 
      GriviYaăRoşieăBucureştiă– P.T.T. Arad 
11. Etapa XI 3 iunie 1981 
      ConstructorulăConstanYaă– P.T.T. Arad 
12. Etapa XII 7 iunie 1981 
      P.T.T. Arad –DinamoăBucureşti 
13. Etapa XIII 14 iunie 1981 
      P.T.T. Arad – Politehnica Iaşi 
 
Campionatul R.S.R. Divizia A 1981-1982 turneul de la 10 august – 3 

decembrie 1981 
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LOTUL ECHIPEI DE RUGBY – P.T.T. ARAD 
 
 

1. TiY<ăFlorin    22 ani 
2. FilipaşăNicolae   22 ani 
3. Munteanu Ioan    21 ani 
4. Aştef<noaieăAnghel   21 ani 
5. AştefaneiăGavril   22 ani 
6. Niculescu Gavril   24 ani 
7. Hodorca Mihai   20 ani 
8. Mozer Ioan    22ăaniăc<p.ăechip< 
9. Leca Nicolae   26 ani 
10. DomocoşăAlexandru  22 ani 
11. GhimişăStelian   24 ani 
12. Dimitrie Petru   22 ani 
13. MoşăAtila    26 ani 
14. Corduneanu Ionel   21 ani 
15. Dumiter Ggheorghe   22 ani 
16. Asmarandei Gelu   22 ani 
17. Oprea Ioan    27 ani 
18. LupaşcuăNicolae   26 ani 
19. ArmaşăIoan    22 ani 
20. FaragoăŞtefan   27 ani 

 
Deă preg<tireaă echipeiă seă ocup<ă tov.ă IONESCUă D.ăMIHAILă antrenoră

emerit, DEHELEAN DORIN medic. 
 
 

SPORTIVI ÎN LOTURILE R.S.R. 
 

1.  Asmarandei Gelu   Lotul R.S.R. seniori 
2. Corduneanu Ioan    Lotul R.S.R. tineret 
3.ăDomocoşăAlexandru    Lotul R.S.R. tineret  
4.ăAştef<noaieăAnghel    Lotul R.S.R. tineret 
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CSS Gloria Arad 

 
 

În 1973, printr-oăhot<râreă aăMinisteruluiă înv<Y<mântuluiă seă constituieă
ClubăSportivăŞcolarăGloriaăArad,ăînăorganigramaăc<ruiaăapareăşiăoăsecYieădeă
rugby, sub conducerea profesorului Cornel Mitan. 

Perioadaă aniloră ‘70-‘80ă aă fostă oă perioad<ă deă reaşezareă aă ragby-ului 
ar<deanădatorit<ăinfuzieiădeătineretădeălaăceleădou<ăcluburiăşcolarcăexistente. 

Nevoia de bazeă sportiveă deă antrenament,ă dară şiă deă celeă omologateă
pentru jocuri sportive, s-aă f<cută simYit<ă dină plin.ă Maiă alesă c<ă Stadionulă
Gloria, aflat într-oă stareă deă degradareă accentuat<,ă eraă supraaglomerată cuă
echipeleă deă rugby,ă handbal,ă atletismă şiă fotbală careă îşi desf<şurauă
antrenamentele acolo. 

PrinădemersurileăconduceriiăCSSăGloria,ădirectorăprof.ăA.ăC<linescuăşiă
mai apoi prof. Spiridon Stanciu, s-auăc<utatăsoluYiiădeărealizareăaăuneiăbazeă
sportiveă destinat<ă înă exclusivitateă echipeloră carcă practic<ă joculă cuă balonul 
oval. Înă demersurileă loră aceştiă inimoşiă conduc<toriă aiă sportuluiă şcolară auă
reuşităs<ăimpliceăatâtăInspectoratulăŞcolar,ăprinăinspectoriiăB.ăGogu,ăP.ăSîrbuă
câtă şiă autorit<Yileă localeă prină reprezentanYiiă lor.ă I.ă Nadiu,ă L.ă Derbană şiă A.ă
Groza. A existat o tentativ<ă deă realizareă aă uneiă bazeă sportiveă laă piciorulă
poduluiă ―Decebal‖,ă dară pân<ă laă urm<ă s-aă realizată oă baz<ă sportiv<ă proprieă aă
CSSăGloriaăînăcartierulăSubcetate,ălâng<ăMonumentulăceloră13ăgenerali,ăcareă
puteaăs<ăg<zduiasc<ăatâtăsecYiaădeăfotbal Câtăşiăpe cea de rugby. 

Problema cea mai mare a constituit-oă obYinereaă unuiă terenă pentruă
echipaădivizionar<ăGloria,ăcareăs<ăpoateăfiăomologatăconformăregulamentuluiă
FederaYieiăRomâneădeăRugby.ăDinănouăs-a trecut la compromisuri, în sensul 
c<ă s-a recurs la cooptareaă peă siglaă Glorieiă şiă aă iniYialeloră IJPIPS,ă
întreprindereaă careă aveaă înă folosinY<ă terenulă Fabriciiă deăZah<ră dină cartierulă
Pâmeava. Stadionul FZ era într-unăstadiuăavansatădeădegradareăşiăelă trebuiaă
reabilitat.ă înă acestă sensă seă comand<ă şiă seă realizeaz<ă ună proiectă deă c<treă
Centrulă JudeYeană deă Proiectareă Arad,ă directoră Viorelă Bulg<reanu,ă deă c<treă
arhitectulăL.ăŞandorăcaă şiăproiectantă şiă arhitectulă I.ăDarida,ădar,ădinăp<cate,ă
acestăproiectănuăseămaterializeaz<ădinălips<ădeăfonduri. 

Prof. Mitan Cornel 
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Echipa de rugby CSS Gloria: Trifan, Ardelean Radu, Boar Silviu, 
Aldea Nicolae, Sârbovan, prof. Ionescu C., Pârv Dan, Robi, Wersz, Feriz, 
Sugar G., Bercea I., LeucuYa,ăMateiăDaniel,ăB<lanăRadu,ăVargaăCsaba,ăTolană
Marius, Virag FI., Adrian M. 

 
 

 
 

Echipa Motorul Arad 1977 
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Echipa Motorul Arad 1977 
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Echipa Şcoala Sportivă Gloria Arad 
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Şcoala Sportivă Gloria Arad 
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Dr. Covaciu Ioan antrenor Xara Galilor, prof. Barbu Silviu 
 
 

 
 

Joc baraj de la Bucureşti 
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Lotul echipei Gloria PTT 1980-1986 
 
 
 

 
 

Şcoala Sportivă Gloria 
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Şcoala Sportivă Gloria 
 
 
 

 
 

Şcoala Sportivă Gloria 
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Liceul CFR Arad 
 

Amăf<cută cunoştiinY<ă cuă rugbyă la CSSăBucureşti,ă fiindă selecYionatădeă
antrenorulă Constantină Vasileă (Mao)ă şiă amă continuată preg<tireaă cuă Cornelă
Munteanu. 

Amă avută condiYiiă buneă deă preg<tireă şiă amă avută şiă rezultate, campion 
junioriă1966,ă1967ăcampionată lotă juniori,ă jocuriă internaYionaleăcuăR.P.Ceh<,ă
R.P.Polon<. 

Înă anulă 1967ă amă fostă convocată laă dou<ă stagiiă deă preg<tireă cuă lotulă
naYionalădeăsenioriă(Predeal,ăMamaia). 

Înăanulă1967ăamăfostătransferatălaăCSăDinamoăBucureştiă(antrenorăTitiă
Ionescu)ăcareăchiarăînăacelăanăcâştigaseăCupaăCampionilorăEuropa.ăAl<turiădeă
ceilalYiăjuc<toriăamăparticipatălaăcîştigareaăcampionatuluiăînă1969. 

Înăanulă1971ăamăfostătransferatălaăRapidăBbucureştiădivizia B, cu care 
amăcâştigatăseriaăpentruăparticipareaălaăbaraj. 

Înăanulă1972ăamăfostălegitimatălaăU.Timişoaraăcampioana anului. 
Amăjucatăatribuindălocurileă2,ă3,ă2,ăînăaniiăurm<tori.ăAmăavutăantrenoriă

peăMitic<ăAntonescuăşiăGheorgheăRâscanu. 
Înăanulă1976ăianuarieăamăjucatălaăT.C.ăInd.ăConstanYaăpân<ăînăiulieă1976,ă

antrenor Doiciu Traian. Din august 1976 am revenit ca juc<torălaăASăMotorulă
Arad,ăîmpreun<ăcuăMihaiăCalimente.ăEchipaăeraăantrenat<ădeăBonteaăPetre. 

Amăînceputăpreg<tireaăpeăstadionulăMotorulădinăAradulăNouăcuălotulădeă
laăpromovareaăşiăaducerea de juc<toriătineri. 

Din septembrie 1976 am fost cooptatăînăpreg<tireaăechipeiăTic<ăBontea,ă
avândăşiămariăresponsabilit<Yiălaăserviciu.ă 

Laăsfârşitulăturuluiăeramăpeăprimul loc în clasamentul diviziei B. 
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Echipa Dinamo Bucureşti, component al lotului prof. Mitan Cornel 
 

Contactul cu munca de antrenor l-am avut prima dat<ălaăTimişoara.ăÎnă
perioadaăseptembrieă1975ăianuarieă1976ăamălucratălaăCSSăTimişoaraălaăgrupaă
de rugby copiii având rezultate care m-auăf<cutăs<ăîndr<gescămuncaăcuăcopii. 

LaăAradăamăîncercatădeălaăînceputăs<ălucrezăcuăjunioriăreuşindăaceastaă
doar în 1980 înăanulăpromov<riiăechipei în divizia A. 

Am început munca cu juniori la CSS Gloria Arad, ca orice început 
fiindăgreu,ădarăamăfostăsprijinitădeăTitiăIonescuăşiăConstantinăIonescu. 

Amăînceputăcampionatulăcuărezultateăbuneăal<turiădeăcopiiiăselectaYiădeă
mine fiindă şiă deă laă Ionescuă sauă racolată deă Titiă Ionescu.ă EvoluYiaă bun<ă aă
echipei de juniori s-aă datorată şiă sprijinuluiă locală (terenă deă preg<tire,ă
echipament,ăcantonamenteădeădeplas<riălocoăşiăstr<in<tate). 

Acestă sprijină aă avută şiă finalitateă creştereaă unoră juc<tori campioni ai 
loturiloră naYionaleă deă junioriă (Iuhasză A.,ă Tudoră A.,ă Şimoncaă F.,ă Sugară G.,ă
IuhazaăA.,ăRotariuăŞt.,ăVoiaăA.,ăLor<zanăM. 

Tineriiă participanYiă laă preg<tireaă echipeiă deă rugbyă s-auă realizată şiă
profesional, Jordea (avocat) Marinescu G. (profesor),Cleiescu S., 
Ungureanu. E. (medici), Cioia (notar), Rotariu Şt.ă (ziarist),ă LucuY<,ă Vargaă
MarianăA.,ăJivanăAdrian,ăŞerbăCosminăCs.ă(ingineri),ăTrifaăŞt.,ăMagd<uăG.,ă
ErdeiăE.ă(angajaYiăMAI),ăRop.ăI.,ă(patron). 

Înă preg<tireaă junioriloră amă c<utată creştereaă jocului şiă dezvoltareaă
tehnic<ăşiăsomatic<. 

Nuă amă fugită dup<ă rezultateă înă clasamentă urm<rindă promovareaă deă
juc<toriălaăechipaădeăseniori. 
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Oă bun<ă colaborareă înă preg<tireaă juc<toriloră amă avut-o cu Ovidiu 
Şerban,ăCopilăCr<ciun,ăRus,ăChiriY<ăŞt. 

Astfel o serie de juc<toriă auă continuată preg<tireaă sportiv<ă având 
arbitrând rezultate bune, astfel: 

 
- Jivan Adrian Sponsoriăstr<ini 
- Marian Adrian - Tudor ADRIAN 
- LucuY< - Aldea M. 
- Şerb - Iuhasz Andrei 
- Szőcs - CrişanăD. 
- Cocos - Boar S. 
- Toran M. + frate - Boar Cornel 
- Cleescu M. - Ady Marian 
 - Oprea 

 
Medici Sponsori 
- Cleescu S. - Cioia 
- Ungureanu - Jivan 
- Marinescu prof. - Stoica 
- Baiu M.  - Dinu 
- Kiss - Boar 
- Bontea - Joldea 
- Memetea - Baiu 
- Tudor Adrian  
- Boar S.  
- Jodea  
- RotaruăŞt.  
Antrenori DecedaYi 
- Cioia  - Capra 
- ŞerbăOvidiu - Weis 
- Sugar Daniel - Beleiu 
- Iepure - Iuhasz 
 - Erdei 
 - LucuY< 
 - JurcuY< 

PERFORMANXE 
- dou<ăcalific<riălaăturneulăfinalăj.ăI 
- Calificareăgrupaădeăelit< 
- CâştigareaăloculuiăIIIăşiăIIălaăDaciad<ăselec.ăJedeYene 
- Juc<toriăparticipanYiăcuăechipaănaYional<ă laă turneulăprieteniaăşiăcâştigareaă
locului I 
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- Tudor Adrian 
- ŞimoncaăFlorin 

- Promovareaădeăjuc<toriălaăechipaădeătop 
- VoiaăAdrianăcâştigareaăcampionatuluiădeăjunioriăcuăSteauaăBucureşti 
- Promovareaăjuc<torăBeleiăPetreăechipaăcamp.ăSteauaăBucureşti 
- Promovareaăjuc<torăŞimoncaăăFlorinăcâştig<torăcuăechipaăSteauaăaătitluluiă
deăcampionăşiăcomponentăaălotuluiănaYionalădeăseniori 
- ObYinereaă unoră rezultateă deă prestigiuă cuă echipaă dină RDGă Locomotivă
Berlin 
- Polonia Bitum Ungaria, Bech, Budapesta, AngliaăselecYionat 
- Promovareaă multoră juc<toriă laă echipeleă dină diviziaă Aă şiă ă Bă dină Aradă şiă
Timişoara 
- ContribuYiaă laă acesteă rezultateă şi-au dat-o antrenorii: Mitan Cornel, 
Ionescu,ă Calimenteă Mih<iY<,ă Copilă Cr<ciun,ă Şerbană Ovidiu,ă ChiriY<ăŞtefan, 
Rus, Sugar Daniel, Iepure 
- Aceştiaă auă fostă ajutaYiă de:ă dr.ă Vancuă Emil,ă dr.ă Covaciuă Ioan,ă dr.ă Sorină
Tudor,ăing.ăSt<nic< 
- Dară celeă maiă buneă rezultateă suntă formareaă juc<toriloră deă rugbyă caă buniă
oameni pentru societate. 
 
JunioriăcomponenYiăaiăCSSăGloriaăAradăPepiniera divizia A: Ovidiu S., Jivan 
A.,ăMarianăA.,ăF<c<leYăI.,ăTudorăA,ăCapraăP.,ăBeleiuăP.,ăfraYiiăMacreal<,ăSasă
T.,ăMarinescuăG.,ăRotariuăŞt.,ăSt<nişăM<rinaăŞt.,ăIov.ăVhe.,ăPîrvăD.,ăMotogană
I.,ăŞimoncaăF.,ăMitanăC., Calimente,ăRus.ăI.,ăChiriY<ăŞt.,ăIonescuăI.,ăVirag I., 
Sugar G., SzőcsăF.,ăVargaăŞt.,ăObrejaăC.,ăIuhaszăAd.,ăErdeiăE.,ăGalen,ăCocoş,ă
SamuăV.,ăTrifaăŞt.,ăArdeoanăA.,ăPfaifertăA.,ăKurtoviciăM.,ăLop<zanăM.,ăBaiuă
T.,ăLeucuYaăA.,ăLucuY<ăŞt.,ăToalnăM.,ăJodeaăM.,ăIuhaszăV.,ăAldea N.,ăFarcaşă
Şt.,ă fraYiiă Melnicioc,ă Hodreă Şt.,Voiaă A.,ă fraYiiă Sugar,ă echipaă dină diviziaă Bă
A.S. Petrolul. 
 

Activitatea la nivelul echipelor de rugby Arad CSS Gloria a început în 
anulă1979.ăDeălaăînceputăaăfostăoăbun<ăcolaborareăaăprof.ăMitanăC.ăDeălaăCSSă
GloriraăAradăcuăprof.ă IonescuădeălaăGr.ăŞc.ăCFRăAradăajutaYiădeăantrenorulă
Ionescu Dumitru (Titi). 

Rezultateleăauăap<rutădeălaăînceputulăcompetiYieiăcamp.ăde juniori. La 
debut CSS Gloria Arad a jucat cu CSă CFRă Oradea,ă echip<ă valoroas<ă cuă
vechime în campionat. În acest meci au jucat Capra  P., Iuhasz A, Rop, 
LucuY<,ăSzas,ăTudorăA.,ăBociortă revenită deă laăCFRăAradăpreg<tit< de prof. 
Ionescu. 

Al<turiădeăaceştiaăs-au aflat: Morogan,ăIov,ăJivan,ăMarianăA.,ăF<c<leYăşiă
alYii.ăEchipaăaăavutăînăcontinuareăoăprestaYie bun<ăavând criterii asupra unor 
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etape din campionat cu Baiaă Mare.ă Aceastaă aă fostă posibil<ă datorit<ă uneiă
preg<tiriăpentruăstadionăGloriaăîmpreun<ăcuăechipaădeădiviziaăA.ăDeasemeneaă
echipa a avut condiYiiămaterialeă foarteăbuneădatorit<ăconduceriiăCSSăGloriaă
directoriăprof.ăC<linescu,ăprof.ăBarbuăS. şiăcontabilăMititeluăşiăoficialit<Yiloră
localeăprimarăRomanăşiăviceprimarăBurddan. 

Echipa a benificiat de cantonamente la munteă şi mareă şiă deplas<riă înă
condiYiiăoptime. 

Din anul 1980 laă secYiaă deă rugbyă aă CSSă Gloriaă aă lucrată şiă prof.ă
CalimenteăMih<iY<ăpâm< în anul 1986 când a plecat ca antrenor la divizia B 
Petrolul. În anul 1983 aăfostăînfiinYat<ăşiăechipaădeăjunioriăIIădeăcareăseăocupaă
prof. Ionescu care avea ca obiectiv preg<tireaăîncep<torilorăşiăpromovareaălaă
echipe de juniori I. Echipa de juniori I a avută urm<toareleă clasific<riă înă
campionatul de juniori: 

1. loc 6 
2. loc 3 
3. loc 2 (........................) loc VIII 
4. loc 3 
5. loc 4 
6. loc 2 (..................) loc 5 
7. loc 4 
8. loc 5 
9. loc 1 
Nuă celă maiă importantă lucruă aă fostă poziYiaă înă clasamnet,ă finalulă fiindă

promovarea de juc<toriălaăloturile deăjunioriăşiălaăechipeleădeăseniori. 
Putemă menYiona:ă Iuhasză Andreiă locă I,ă Turneuă Prieteniaă (competiYiaă

suprem<ălaăjuniori),ăCaprioncuăSteaua,ăTudorăAdrianălocăIăTurneuăPrietenia,ă
apoiăjuc<torădeărugbyăînăSUA,ăŞimoncaăFlorin, Turneu PrieteniaălotănaYională
senioriă camp.ă Senioriă cuă Steauaă Bucureşti,ă Vuiaă Adriană campionă junioriă uă
SteauaăBucureşti 

 
Dac<ănuăs-aăpututărezolvaăunăterenădeăjocăpentruăRugby,ăfiindăobligaYiă

s<ăjuc<măpeăundeăapuc<m,ăînăAradăsauăjudeYă(N<dlac,ăŞiria,ăPâncota, etc), am 
putută faceă oă bun<ă preg<tireă fiindu-neă asigurat<ă preg<tireaă laă salaă deă forY<ă
Gloria, cantonamenteă laă B<ileă Felix,ă Sângeorz-b<i,ă Balc,ă Vatraă Dornei,ă
Mamaia,ăCostineşti,ăMoneasaăprecumăşiăparticipareaălaătabereleădeărugbyădeă
laăBucsani,ăTârgovişte,ăS<vârşin. 

De asemenea, am asigurat copiilor echipament pentru antrenamentă şiă
competiYii.ăAmăreuşităs<ăfacemăchiarăşiăunăechipamentăuniformădeăprezentareă
pentruătoYiăjuc<toriiăşiăconduc<toriiăechipei. 
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Amă organizată şiă competiYiiă laă nivelă internaYională primindă înă Arad, 
echipe din Germania (Locomotiv Leipzig), Polonia (Czarni Bbytom), Anglia 
(selecYionateăBATM),ăUngariaă(BeatăBudapesta). 

ÎnăfiecareăanăamăavutăcâteăunăturneuăinternaYionalăînăUngaria,ăPoloniaă
sauăGermania.ăPentruăorganizareaăacestorăcompetiYiiăunăsprijin deosebit l-am 
avutădinăparteaăFRRăşiăCNEFSăprinăprof.ăPopescuăGabi.  

Peă plană locală amă beneficiată deă aportulă unoră profesoriă denotaYiă şiă deă
directoriiăşcolilorăundeăauăînv<Yatăsportivii:ăprof.ăCupsa,ăprof.ăCociuăS.,ăprof.ă
Grecu, prof. Jarko, prof. Enculescu. 

Înăactivitateaănoastr<ăamăavutăşiăsprijinămaterialădinăparteaăautorit<Yiloră
locale, d-nul Burdan,ăprimarăRoman,ăec.ăBiY<ăCenau,ăing.ăCodreanu,ădr.ăIuga,ă
dr.ăTudorăSorin,ăing.ăB<l<nescu,ăing.ăSt<nic<,ăec.ăSferdran,ăing.ăPaliciuc,ădr.ă
Bernaz, dr. Covaciu. 

Muncaăprestat<ă laăCSSăGloriaăAradăaă fostăapreciat<ăcaăbun<,ă astfelăoă
serieă deă juc<toriă auă fostă convocaYiă laă lotulă naYional:ă Iuhasză Andrei,ă Beleiuă
Petre,ă Şimonaă Florin,ă Vuiaă Adrian,ă Tudoră Adrian,ă Sugară Gabriel,ă Rotaruă
Stelian,ăLop<zanăMugurel. 

În baza acestor rezultate s-aă încheiatăoă înYelegereă întreăCSSăGloriaă şiă
CSSăSteauaăBucureştiă(colonelăKramer,ăgeneralăGorgoneYiuăşiăantrenorăTheoă
R<dulescu) caăsportiviăcareăprezint<ăinteresăpentruăCSSăSteauaăs<ăfieăcedaYiă
acestora. 

În schimbul acestui favor, sportiviiădinăAradăauăfostăl<saYiăs<-şiăsatisfac<ă
stagiulămilitarăînăAradăastfelăîşiăputeauăcontinuaăpreg<tireaăpentruăperformanY<. 

Deăpreg<tireaăechipeiă s-au ocupat prof. Mitan, Cornel, Ionescu C-tin, 
Calimenteă Mihai,ă Şerană Ovidiu,ă ChiriY<ă Ştefană şiă Rusă I.ă Avândă oă bun<ă
colaborare cu medicii: dr. Vancu Emil (medicul echipei), dr. Pop Alex, dr. 
Cazan, D-na dr. Codreanu. 

 
 

CSăGrupăŞcolarăCFRăArad 
 

Înăanulăşcolară1972-1973ăseăînfiinYeaz<ăprimaăechip<ădeărugbyăjunioriă
laă Liceulă CFRă (fostaă Şcoal<ă Profesional<ă CFR),ă respectivă înă oraşulă Arad.ă
Aceast<ă echip<ă s-aă înfiinYată pentruă aă participaă laă Campionatulă Ministerului 
Transporturilor (CFR).  

Înă anulă 1975,ă dină echipaă deă rugbyă junioriă aă şcoliiă auă fostă
„împrumutaYi‖, ulterior cedaYiădefinitiv,ătreiăjuc<toriălaăechipaădeăseniori care 
seă preg<teaă s<ă reprezinteă Aradulă (Barajulă pentruă accedereaă înă Diviziaă Bă
seniori),ăpreg<tit<ădeădomnulăantrenorăTic<ăBontea.ăLiderulăcelorătreiăjuc<toriă
împrumutaYiă eraă c<pitanulă echipeiă deă junioriă aă Liceuluiă CFR,ă elevulă Jobaă
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Ştefan.ă Sprijinulă aă fostă şiă unulă „material‖ă prină împrumutareaă deă gheteă şiă
mingi de rugby. 

Echipaă deă rugbyă junioriă aă Liceuluiă CFRă eraă preg<tit<ă deă profesorulă
IonescuăConstantinăşiăparticipaălaăCampionatulăFeroviarădeărugbyăşiăulterior,ă
înă paralelă şiă laă Campionatulă NaYională deă juniori - divizionar al României, 
organizatăsubăegidaăFederaYieiăRomâneădeăRugby., 

Între anii 1986-1988, echipa de juniori la rugby a Liceului CFR nu a 
activat, Campionatul pe Ministerul Transporturilor (CFR) fiind sistat din 
lips<ădeăfonduriăşiăpreocupare. 

Înă anulă şcolară 1988-1989ă profesorulă Ionescuă Constantină reînfiinYeaz<ă
echipa de rugby juniori de la Liceul CFR având un puternic sprijin 
organizatoric,ă financiară şiă morală dină parteaă Ministeruluiă Transporturiloră şiă
TelecomunicaYiilor,ăundeălaăconducereăauăvenităoameniădeăsportăşiădeărugbyă- 
Ministrulă Buradaă şiă ing.ă Teodorescuă - responsabil cu activitatea de rugby 
juniori din partea M.T.Tc, Director general Pascu (MT.Tc), etc. 

În perioada anilor 1975-1985ăşiă1989-1995ăamăparticipatălaăconsf<tuiriă
anuale la M.T.Tc. sau la F.R.F. pe probleme de rugby juniori, organizate 
pentruăprofesoriiădinăşcolileăMinisteruluiăTransporturilor. 

CompetiYiiălaăcareăauăparticipatăechipeleădeăjunioriăIăşiăIIă- rugby de la 
Liceul CFR Arad, în aceste perioade amintite mai sus, sunt; 

- Campionatul Ministerului Transporturilor - rugby juniori (16 echipe 
= 2 serii de câte 8 echipe) 

- Campionatul Republican divizionar al juniorilor din România (4 serii 
cu câte 12 echipe) 

- Cupaă„Feroviarul"ă- laărugbyăînă9,ăînălunileămaiăşiăoctombrieă- 1990, 
1991, 1992 (4 serii a câte 4 echipe) 

- Echipaă FEROVIAR;ă (CFR)ă aă ROMÂNIEIă - unde au fost 
selecYionaYiă 3ă eleviă (N<creal<ă C<lin,ă Motreaă Marian,ă Costeaă Marius)ă şiă ună
profesor - Ionescu Constantin de la Liceul CFR Arad 

- Jocuriă internaYionaleă bilateraleă sauă turneeă internaYionaleă cuă grup<riă
dinăEuropa:ăR.C.ăDragonăBRNOă(Cehia).ăF.C.ăAUCHă(FranYa),ăR.C.ăEbbwă
Walleă(XaraăGalilor),ăVallpolicellaă(Italia),ăIugoslaviaă(Belgrad)ăşiăaltele. 

- Turneulădeărugbyăînă„7"ă- 1989 - (locăVăpeăYar<) 
Dintre sportivii - elevi rugby-ştiă aiă Liceuluiă CFR,ă mulYiă auă fostă

promovaYiă laă echipaă deă senioriă (DiviziaăA,ăB,ă etc)ă aă Aradului.ă Astfelă întreă
anii 1975-1990ăauăfostăpromovaYiălaăechipaămareădeăsenioriăjuc<toriăproveniYiă
de la prof. Ionescu Constantin - Liceulă CFR:ă Jobaă Ştefan,ă LeucuYaă Ionel,ă
Marinescuă Gabrielă (selecYionată înă Lotulă NaYională deă junioriă ală României),ă
Mitroi Florin, Horga Oleg, Sas Florin, Capra Petre, Iuhasz Andrei 
(participantă laă Turneulă „PRIETENIA‖ă Berlină - Germania - cu echipa 
României - juniori - loculă I),ă fraYiiă Pop,ă Dumiter Gheorghe,ă P<sculescuă



125 

 

Horia,ăTudorăAdrian,ăFilipaşăDorel,ă fraYiiăArnaş,ă SamuăVlad,ăBudaăOvidiuă
(selecYionată pentrnă Lotulă Natională ală Românieiă participantă laă ROVIGOă - 
ITALIA - turneuăinternaYionalăc<deYi),ăetc. 

Mai recent, în perioada anilor 1990-1995ă şiă alYi elevi - juc<toriădeă laă
echipele deă rugbyă junioriă aă Liceuluiă CFRă auă fostă promovaYiă c<treă echipaă
mareădeăsenioriăcareăreprezentaăAradulăînăCampionatulăDivizionarăNaYional,ă
printreă aceştiaă amintimă juc<toriă caă fraYiiă N<creal<,ă fraYiiă Melteş,ă Motreaă
Vidam,ăT<nase,ăSandache,ăCioar<,ăSandici,ăVirag,ăIoaneş,ăetc. 

Oăperioad<ădeătreiăaniăprof.ăIonescuăConstantinăaăpreg<tităşiăechipaădeă
juniori a C.S.S. Gloria Arad. 

Între anii 1990-1995ă laă liceulăCFRăaă fostă înfiinYatăClubulăSportivăCFă
Arad - avândăoăsecYieă- rugbyăşiăoăclas<ăspecial<ădeărugbyălaănivelulăşcolii.ăInă
perioada anilor 1990-1994,ă înă LiceulăCFRăaă activat,ă înă afar<ă deă profesorulă
IonescuăConstantinăşiăantrenorulăŞerbanăOvidiu. 

În prezent activitatea rugby-stic<ă esteă sistat<ă laă nivelulă LiceuluiăCFRă
dină lips<ă deă fonduri,ă lipsaă sprijinuluiă Ministeruluiă Transporturiloră şiă dină
cauzaă neexistenYeiă uneiă formeă organizateă - respectivă inexistenYeiă unuiă
campionată deă rugbyă laă nivelulă şcoliloră careă maiă aparYin,ă aproapeă doară cuă
numele, de sfera CFR- ului (Ministerul Transporturilor,ă ConstrucYiiloră şiă
Amenaj<riiăTeritoriului).ă 

ActivitateăsusYinut<ăpeătreiăfronturiă- 1982 - 1994: 
- juniori III - înăcampionatulăMTTcăpeăYar<ă-juniori II - în campionatul 

FRF - seria a IV-a 
- juniori I - FRF - 1990-1994 
Între anii 1972-1990 am lucrat numai cu elevi sportivi aiLiceului CFR 

Arad 
Între anii 1991-1994ăseălucreaz<,ăpeălâng<ăeleviiădeălaăLiceulăCFRăAradă

şiăcuăeleviă- sportiviădinăalteăşcoliădinăjudeYulăArad 
Între anii 1972-1974ăechipaădeărugbyă„LiceulăCFR‖ăaăfostăpreg<tit<ăşiă

de prof. BacoşăAntoniuădeălaăLiceulăCFRăArad 
Numeroşiă sportiviă - rugby-ştiă auă f<cută parteă dină loturileă naYionaleă deă

juniori: Iuhasz Andrei (Liceul CFR), Marinescu Gabriel (Liceul CFR), Buda 
Ovidiuă(LiceulăCFR),ăN<creal<ăC<lin,ăMotreaăMariană(LiceulăCFR),ăCosteaă
Marius (LiceulăCFR),ăDumiterăGheorgheă(LiceulăCFR),ăSamuăVlad,ăFilipaşă
Dorel (Liceul CFR), Tudor Adrian, etc. 

Ast<ziă uniiă sportiviă maiă joac<ă şiă suntă înă activitateă (Memeteaă IonuYă - 
divizia B - Arad,ă etc),ă alYiiă şi-auă f<cutăoă carier<ă profesional<ă şiă lucreaz<ă înă
diferiteădomeniiăşiălocaYii: 

- Iuhasz Andrei - Romtelecom 
- Marinescu Gabriel - profesorămatematic<,ădirectorădeăşcoal< 
- GhiYoaicaăFeliciană- Alcatel România 
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- Samu Vlad - Anglia 
- Dumiter Gheorghe - firmaăgerman<ă„BOS‖ăArad 
- N<creal<ăCristiă- patronăfirm< 
- MoYăCristian - profesor de sport 
- NeamYăTiberiuă- profesor de sport 
- Demian Mircea - medie veterinar 
- ArmaşăIoană- electrician,ăaălucratăşiălaăRomtelecom 
- Pop Victor - CFR 
- S<racăFlorină- BATăîntreYinereătelefoane 
- Horga Oleg - CFR 
- Fiat Iacob - CFR 
- FilipaşăDorelă- Romtelecom 
- Bajko Alexandru - Depoul de tramvaie Arad 
- Florescu Vasile - Depoul CFR 
- D<m<cuşăMirceaă- decedat 
- Iosa Eronia - decedat 
- LeucuYaăIonelă- decedat 
- Capra Petru - decedat. 
În anul 1982 echipa de rugby juniori a Liceului CFR (prof. Ionescu 

Constantin) a ocupat locul II în seria a IV-aă(FRR)ădup<ăŞcoalaăSportiv<ăClujă
şiăaăparticipatălaăTurneulăfinalăalăcampionatuluiănaYionalăjunioriăII. 

Restulărezultatelorăsuntăînăfiş<ă(chestionar),ădarăauăfostăşiămulteăaltele,ă
careădatorit<ăvolumuluiămareădeălucruă(rugby,ăfotbal, lupte, volei, etc.) de la 
şcoal<,ăcuăoămultitudineădeăcampionateăpeăprofilă(MinisterulăTransporturilor)ă
şiăcuăunăsingurăprofesoră laăşcoal<,ăsubsemnatul,ănuăauăfostăconsemnateăniciă
prinăfotografii,ăniciăprinăalteămijloace,ădatorit<ălipseiăefectiveădeătimp. 

Prof. Ionescu Constantin 
 
 

DinăistoriculăînfiinY<riiăechipeiădeărugbyăPetrolulăArad 
 

EchipaădeărugbyăPetrolulăAradăaăluatăfiinY<ălaăsfârşitulăveriiăşiăînceputulă
toamneiă anuluiă 1985,ă cândă laă Trustulă deă Petrolă Aradă seă anunY<ă vizitaă
ministrului, ing. Murea Victor. 

Acestă lucruăaăprodusăoămareăalert<ălaăaceast<ăunitateăeconomic<ăundeă
directorii - ing.ăDinuăAlexandru,ăing.ăPopescuăAdrian,ăing.ăBânYuăConstantin,ă
ing.ă şefă Olfescu Gheorghe - convoac<ă toateă unit<Yileă şiă subunit<Yileă dină
subordineălaăşedinY<.ăLaăaceasta s-auădiscutatăproblemeălegateădeăproducYie,ă
realizareă deă plană şi,ă printreă altele,ă s-aă discutată şiă despreă înfiinYareaă uneiă
asociaYiiă sportiveă înă cadrulă Trustuluiă deă Petrol.ă Arad, în final s-a luat 
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hot<râreaă înfiinY<riiă asociaYiei,ă cuă maiă multeă secYiiă sportive pe ramura de 
sportăşiăpeăsubunit<YileădinăcadrulăTrustuluiădeăPetrol. 

Dup<ă terminareaă şedinYei,ă laă careă auă fostă invitaYiă s<ă participeă şiă
directorulă BATă Arad,ă ing.ă Fridmană Mirceaă şiă contabilulă şef,ă ec.ă Cotr<uă
Gheorghe, conducereaăTrustului,ăîmpreun<ăcu ministrul s-auăreunitălaăoămas<ă
la bufetul din incinta întreprinderii. 

Laă aceaă întâlnireă aă fostă invitată şiă dr.ă Covaciuă Ioan,ă careă aă venită cuă
propunereaăcaăînăcadrulăviitoareiăasociaYiiăs<ăexisteăşiăoăsecYieădeărugbyăcareă
s<ă aparYin<ă deă BATă Arad.ă ÎnfiinYarea echipei de rugby de Divizia B era 
necesar<ă deoareceă mulYiă dintreă juc<toriiă tineriă careă terminauă junioratulă laă
ŞcoalaăSportiv<ăGloriaăArad,ăundeăerauăantrenaYiădeăprof.ăMitanăCornel,ănuă
reuşeauăs<ăaccead<ădirectălaăechipaădeădiviziaăA,ăGloriaă- PTTR Arad. 

Ministrulăîmbr<Yişândăaceast<ăideeăaăhot<rât,ăpeăloc,ăînfiinYareaăechipeiă
deărugbyăPetrolulăArad.ăTotăcuăaceast<ăocazieăauămaiăluatăfiinY<ăşiăalteăsecYiiă
înăcadrulăAsociaYieiăPetrolulăAradăşiăanume:ăsecYiaădeălupteăgreco-romaneăşiă
de lupte libere - preşedinteăBoarăLiviu,ăsecretarăŞteYcuăPetru;ăsecYiaădeăjudoă- 
preşedinteă ing.ă Lic<ă Gheorghc;ă secYiaă deă fotbală - preşedinteă ing.ă St<nic<ă
Petre,ăsecretarăSferdianăGogu;ăsecYiaădeăşahă- preşedinteăMartal<ăGheorghe. 

Avându-se girul ministrului s-a trecut la nominalizareaăasociaYieiă şiă aă
secYiiloră sportive.ă Astfel,ă preşedinteleă ASă Petrolulă Aradă aă fostă numită
ArdeleanăAlexandru,ăiarăsecretarăCosmaăPetru.ăPreşedinteleăsecYieiădeărugbyă
aă fostă numită ing.ă FridmanăMircea,ă vicepreşedinteă ec.ăCotr<uăGheorghc,ă iară
secretar Boaru Liviu. 

Dup<ănominalizareaăsecYiilorăşiăaăconduceriiălor,ăconducereaătrustuluiăşiă
aăasociaYieiăsportiveăîlăinvit<ăpeăministruăs<ăvad<ăunămeciădeărugby,ăînăArad,ă
peă stadionulă Gloria.ă Ministrulă accept<ă invitaYiaă şiă oă onoreaz<ă pesteă puYin<ă
vreme, venind laă stadionulă Gloriaă şiă ocupândă ună locă înă tribun<.ă Crainiculă
stadionuluiăanunY<ăechipeleăşiă juc<toriiăcelorădou<ăformaYii,ă iarăcândăaceştiaă
suntăpeăterenăpentruăaăsalutaăpublicul,ăministrulăobserv<ăc<ăpeăuneleătricouriă
eraăscrisă„PetrolulăArad‖,ăaşaăc<ăîlăinterpeleaz<ăpeăing.ăFridman:ă„Mircea,ătuă
veziăceăscrieăpeătricouri?‖.ăAcestaăîiăr<spunde:ă„Aceştiaăsuntăjuc<toriiănoştriă
deălaăechipaădeărugbyăPetrolulăArad.ăTotăceăvedeYiăaiciăiăseădatoreaz<ăd-lui dr. 
CovaciuăIoan,ăelăaăavutăaceast<ăidee‖.ăMinistrulăr<spunde:ă„Doctorulăaăavutăoă
ideeăbun<,ăcareăaăprinsăimediatăr<d<cini‖.ăTotăatunciăministrulăi-a recomandat 
ing.ăFridmanăs<ăpreg<teasc<ăcâtămaiărepedeădocumentaYiaăpentruăaăprimiăună
autocară modemă pentruă aceleă timpuri,ă ultimulă tipă ap<rută laă Bucureşti.ă Laă oă
scurt<ăperioad<ădeătimpăechipaăPetrolulăprimeşteăacelăautocar,ăiarămaiăapoiăşiă
TeatrulădeăStatădinăAradăprimeşteăunulăidentic. 

Stândă laă meciă pân<ă laă terminare,ă ministrulă recomand<ă conduceriiă
secYieiă deă rugbyă s<ă seă ocupeă deă toateă celeă necesareă pentruă aă puteaă intra în 
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competiYieăcâtămaiăurgent,ălaăfelăşiădeăprocurareaăechipamentului,ărezolvareaă
locurilorădeămunc<ăpentruăjuc<tori,ăetc. 

Laăscurt<ăvremeădup<ăplecareaăministrului, directorul Mircea Fridman 
şiăcontabilulăşefăec.ăCotr<uăGheorgheădeschidăoăcantin<-restaurant în incinta 
BAT- ului,ăatâtăpentruămuncitoriăcâtăşiăpentruăsportivi,ăundeăaceştiaădinăurm<ă
aveauăunămeniuăsubstanYialăîmbun<t<Yităpentruăefortulădepus. 

Totădatorit<ăconduceriiătrustului,ăasociaYieiăşiăsecYiei,ăsportiviiăauăavut 
organizate cantonamente, atâtă laă munteă câtă şiă laă mare.ă Laă mareă auă fostă
cantonaYiă laă clubulădeă rugbyăFarulădinăConstanYa,ă undeă s-auăpreg<tită şiă subă
îndrumarea antrenorului acestei echipei, prof. Naca Mihai, în baza bunelor 
relaYiiă existenteă întreă acestaă şiă dr.ăCovaciuă Ioan,ă ceiă doi cunoscându-se din 
perioadaăînăcareăjucaser<ăîmpreun<ălaăŞtiinYaăTimişoara.ăDeăasemenea,ăs-au 
maiăf<cutăcantonamenteălaăB<ileăFelix,ălaăMoneasa,ălaăvilaăCAPăSântana,ălaă
Bale,ă etc.ă Deplas<rileă laă meciuriă câtă şiă înă cantonamenteă seă efectuauă cuă
autocarul. 

Tot prină grijaă conduceriiă secYieiă deă rugby,ă juc<toriiă careă doreauă s<-şiă
continue studiile la Liceul de Petrol (fostul Liceu industrial nr. 11, de pe str. 
Vârfulă cuă Dor),ă laă alteă liceeă sauă laă Şcoalaă deă maiştri,ă auă fostă sprijiniYiă şiă
ajutaYi. 

Echipa de rugby Petrolul Arad a avut rezultate bune, clasându-se pe 
locuriăfruntaşeăînăclasamentulăDivizieiăB. 

Înălunaămaiăaăanuluiă1990,ăprefectulădeăatunci,ăTrifaăIoanăîlăanunY<ăpeă
dr.ă Covaciuă Ioană c<ă Aradulă s-aă înfr<Yită cuă oraşulă Veronaă dină Italiaă şiă aă
rezolvat participareaăAraduluiălaăunăturneuădeărugbyăînă7ăceăurmaăs<ăaib<ălocă
înă Italia,ă lâng<ă Verona,ă ună turneuă undeă auă participată 14ă echipe.ă DelegaYiaă
Araduluiăaăfostăcompus<ădină12ăpersoane,ăjuc<toriiăcareăauăf<cutădeplasareaă
provenindă deă laă divizionaraă Bă Petrolulă Aradă şi de la divizionara A Gloria 
PTTRăArad.ăLaăfinalulăcompetiYieiăechipaănoastr<ăaăocupată loculă I,ăcelămaiă
bună juc<toră aă fostă nominalizată Juhasză Andrei,ă provenită deă laă Şcoalaă CFRă
Arad,ăantrenatădeăprof.ăConstantinăIonescu.ăDinădelegaYieăauămaiăf<cutăparteă
antrenorul Bontea Petre, ing. St<nescu Viorel, dr. Covaciu, iar deplasarea a 
fostăf<cut<ăcuăautocarulăclubuluiăPetrolulăArad. 

Iat<,ă peă scurt,ă povesteaă înfiinY<riiă clubuluiă Petrolulă Arad,ă persoaneleă
amintite în acest material având fiecare câte un rol, mai mic sau mai mare, în 
apariYiaăacestuiaăpeăfirmamentulăsportivăar<deanăşiănaYional. 

AntrenoriălaăsecYiaăRugbyăaăclubuluiăPetrolulăAradăauăfost:ădr.ăCovaciuă
Ioan,ă prof.ă Mitană Cornel,ă prof.ă Calimenteă Mih<iY<,ă Jeană Copil,ă Popoviciă
Vasile,ăB<lt<reYu Gheorghe, Leca Nicolae, Bontea Petrea. 

CâYivaăjuc<toriădinăDiviziaăB,ăînăperioadaă1985-1990: Popovici Vasile, 
Valicegă Gheorghe,ă Opreaă Ioan,ă Magd<uă Mircea,ă MoYogană Pavel,ă Brum<ă
Constantin,ă BiYişă Gabi,ă Şimoncaă Florin,ă DumiterăGheorghe,ă Aştefaneiă Ion,ă
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Acatrinei Florin, Lupaşcuă Tudorel,ă Panaiteă Marin,ă AgafiYeiă Doru,ă Paştin<ă
Florin,ăSp<taruăC<t<lin,ăAldeaăNicolae,ăViragăIosif,ăJuhaszăAdalbert,ăOcraină
Marian,ă Rotamă C<lin,ă Vargaă Csabi,ă Crişană Daniel,ă Grigoraşă Nicolae,ă Kissă
Dan,ă Marinaă Ştefan,ă Ungureanuă Robert,ă Filopă Filip,ă Rotaru Stelic<,ă Boaruă
Silviu, Boaru Corneliu,ăŞerbanăOvidiu,ăŞugarăGabriel,ăStoicaăDoru,ă Juhasză
Gabriel,ă Weissă Nicolae,ă Şugară Daniel,ă Mezofrenyă Otto,ă Blembeaă Marian,ă
Zimmerman Anton. 

 
Petrolul - Divizia B 
Popovici,ă AgafiYei,ă Magd<u,ă Grigoraşă Nicu,ă Oprea,ă Aştefanei Ion, 

Murariu,ă MoYogan,ă Filote,ă Paştin<,ă Fîntînaru, Kiss Zoli, Panait, Juhasz, 
Tolan, Bucurenciu Constantin, Calimente, Gherghe Carlo, Ocrain, Varga C, 
Crişan. 

Dr. Covaciu Ioan 
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DAN DINU 
Ing. Mecanic 
Patron MVT Logistic 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
BAN GHEORGHE 
17.01.1971-30.06.2014 
Sponsor 
Rezultateăşcolare:ăfacultateaădeămedicin<ăveterinar<ă 
Timişoara 
Loculădeămunc<:ămedicăprimarăveterinar,ăădirectoră
DSVSA Arad 2010-2012 
SituaYieăfamilial<:ăc<s<torit,ă1ăcopil 

 
 

PREOT LECTOR UNIV.  DR. VASILE – IOAN 
POP 
Conduc<torulă Oficiuluiă Parohială Ortodox- Român   
Arad- Bujac 
N<scută laă 25ă noiembrieă 1955ă înă satulă Buhani,ă comă
Dezna,ăjudețulăArad. 
Copil<riaă înă com.ă Vladimirescu,ă jud.ă Arad,ă undeă aă
urmată群iă群coalaăgeneral<ăcuăclaseleăI- VIII. 
Studii teologice la Seminarulă Teologică Caransebe群ă

(1970-1975), Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu (1976-1980), 
licențiatăînăteologie. 

Studiiă doctoraleă laă Univeritateaă Babe群ă – Boliay din Cluj- Napoca, 
Doctorăînă訓tiințeleăeducației 

Preot ortodox român, hirotonit în anul 1978, pe seama Parohiei Olari, 
jud. Arad (1978- 1986).ăDină anulă1986,ăpreotăparohă înă comă訓ofronea,ă jud.ă
Arad (1986- 1990)ă群iăArad- Bujac, din anul 1990.  

Consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului (1991- 2013), cadru 
didactic universitar la Universitateaă deă Vestă ,,Vasileă Goldi群‖ă dină Arad,ă
Facultateaădeă訓tiințeăSocio- Umaneă群iăEducațieăFizic<ă群iăSportă. 
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Întemeietorulă群iăcoordonatorulăCentruluiăCultural- Pastoral ,,Sf. Ierarh  
Nicolae‖,ădinăParohiaăArad- Bujac,ăînăcadrulăc<ruiaăseădesf<群oar<,ăal<turi de 
activit<țileă cultural- spiritualeă 群iă activit<țiă sportive,ă peă terenulă deă fotbală
,,OlimpiaăBujacă‖ă,ăproprietateaăparohiei. 

 
 

GRECU MIRON 
07 februrie 1951 
Studii:ă Institutulă politehnică Bucureşti,ă                            
facultatea de electrotehnic< 
Loculădeămunc<:  SC Theta com SRL  Arad / asociat 
SituaYieăfamilial<:ăc<s<torit,ă1ăcopil 

 
 

 
 

JERGER IOAN 
01.10.1960 
Sponsor 
Rezultateăşcolare:ăfacultateaădeăelectrotehnic<ă
Timişoara 
Loculădeămunc<:ăAVAă3ăCompanyăSRL,ăpreşedinteă– 
director general 
 

 
 
MARC ILIE 
25.04.1954 
Sponsor 
Loculădeămunc<:ăadministratorăThetaăArad 
SituaYieăfamilial<:ăc<s<torit,ă2ăcopii 
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AGUD VIOREL 
1955 Arad 
Sponsor 
Rezultateăşcolare:ăfacultateaădeămedicin<ăveterinar<ădină
Timişoara 
Loculădeămunc<:ămedicăveterinar,ădirector DSV Arad 
SituaYieăfamilial<:ăc<s<torit,ă1ăcopil 
 
 

 
GORNIC CRISTIAN 
24.11.1954 
Sponsor 
Rezultateăşcolare:ăfacultateaădeămedicin<ăveterinar< 
Loculădeămunc<:ăDirecYiaăsanitarăveterinar< Arad 
SituaYieăfamilial<:ăc<s<torit,ă1ăcopil 
 
 

 
Persoanele care auăsprijinitărugbyulăar<dean:ă 
1. Marc Ilie 
2. Grecu Miron 
3. Gornic Cristian 
4. Agud Viorel 
5. Ban Gheorghe 
6. B<l<nescuăRaul 

 

Dup<ă anulă 1989ă activitateaă rugbyistic<ă ar<dean<ă aă fostă sprijinit<ă înă
permanenY<ădeăceiăenumeraYiămaiăsus. 

Cluburile de rugby din Arad neavând posibilit<Yiă financiareă s-aăsimYită
ajutorul sumelor care sunt substanYiale. 

Amăreuşităcuăajutorulăsponsorilorăs<ăorganiz<măaniversareaăaă3ăaniădeă
rugbyădeălaăînfiinYareaăechipeiădeărugbyădinăArad,ărugbyădinăAradăaăfostăpeă
vremeaăFacult<Yiiădeămedicin<ăveterinar<ădinăArad. 

Dup<ă acestă evenimentă amă maiă organizată meciuriă deă rugbyă întreă
echipeleădinăTimişoaraăcuăceleădinăArad. 

Echipaă deă senioriă aă participată laă nenum<rateă meciuri,ă R<şcanuă şiă
T<tucuălaăTimişoara. 

Lipsim cu mulYiă juc<tori şiă laăparticipareaăechipeiă laădiferiteădeplas<riă
înăstr<in<tateăînăUngaria,ăPolonia, Italia. 
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Sponsorii au dovedit ataşament care iubescă sportulă şiă înă special 
rugbyul din Arad. 

Cuă ajutorulă sponsoriloră amă maiă organizată şiă alteă activit<Yiă rugbysticeă
ar<deneăcaă40ădeăaniădeărugby. 

Foştiă juc<toriă deă rugbyă dină Aradă careă auă f<cută parteă dină echipaă deă
rugby dinăTimişoara auăfostăinvitaYiălaăTimişoaraăpentruăaăs<rb<toriă60ădeăaniă
deărugby,ădeasemeneaălaăaceast<ăacYiuneăauăparticipatăoăparteădinăsponsori. 

La festivitatea de 60 de ani de rugby timişoreană auă fostă acordateă
foştilorăjuc<toriămedaliiăşiădiplomeăatâtălaăceiădinăTimişoaraăcât şiăcelorădină
Aradă careă auă fostă juc<toriă laă Timişoaraă şiă anume:ă Mitană Cornel,ă Bonteaă
Petre, Covaciu Ioan, Jean Copil. 

 
 

 
 

Echipa Petrolul Arad 
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Echipa Petrolul Arad 
 

 
 
 

 
 

Echipa Petrolul Arad 
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Echipa Petrolul Arad, antrenori Bontea şi Leca 
 
 

 
 

Jucători componenYi ai echipei Petrolul 
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Echipa de rugby în 7, turneu în Italia-Verona 1990 
 
 

GrupulăşcolarăindustrialăTransporturiăC<iăFerateăArad 
 
Am început cu aceast<ătitulatur<ăpentruăc<ăesteămaiăcunoscut<ăînălumeaă

sportuluiăşcolarăar<deanăşiăînăspecialăînăsferaărugby-ului. 
Aceast<ă şcoal<ă cuă stateă vechiă înă istoriaă rugby-uluiă ar<deană aă avută peă

rând mai multe denumiri: 
- în 1969 la repartizarea profesorului Ionescu Constantin pe catedra 

deă educaYieă fizic<ă şiă sport,ă unitateaă deă înv<Y<mântă seă numeaă „Şcoalaă
Profesional<ăCFR‖ăArad 

- înă1988ăseănumeaă„LiceulăIndustrialăNr.ă3‖ăArad 
- înă1991ădenumireaăşcoliiăeraă„GrupulăŞcolarăIndustrialăTransporturiă

C<iă Ferate‖ăArad,ă avândă înă structur<ă şiă „ClubulăSportivăŞcolarăC.F.‖ăAradă
(C.S.S.C.F.),ăcuăoăsingur<ăsecYieădeărugby 

- înăprezentă şcoalaă seănumeşteă „LiceulăTehnologicădeăElectronic<ă şiă
Automatiz<riăCaiusăIacob‖ăArad 

Dup<ăceăînăaniiă1969,ă1970ăşiă1971ăprofesorulă IonescuăC-tinăpreg<teaă
echipeleădeăatletism,ăfotbal,ăvoleiăşiălupteăcareăparticipauălaăîntrecerileălocaleă
şiă maiă alesă laă Campionatulă M.T.Tcă (Ministerulă Transporturiloră şiă
TelecomunicaYiiloră – peă scurtă CFR),ă aă ap<rută oă nou<ă provocareă prină
înfiinYareaă (laă îndemnulă şiă cuă sprijinulă financiar al ministerului de resort) 
uneiă echipeă deă rugbyă şcolareă careă s<ă participeă înă viitoră laă Campionatulă
M.T.TcăpeăplanănaYional. 
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Astfelăîncepândăcuăanulăşcolară1972-1973ădejaăactiveaz<ăprimaăechip<ă
şcolar<ădeărugbyăjunioriăînăoraşulăAradălaăŞcoalaăProfesional<ăCFR. 

În perioada în care profesorul Ionescu C-tină trebuiaă s<ă satisfac<ă
obligatoriuă stagiulă militar,ă fiindă repartizată laă oă şcoal<ă deă ofiYeriă înă rezerv<,ă
activitateaăechipeiădeărugbyăaăfostăpreluat<ădeăcolegulădeăcatedr<ă– profesorul 
BacoşăAntoniu, careăînăfinal,ăînăanulăşcolară1974-1975ăaăplecatădeălaăşcoal<ălaă
oăalt<ăunitateădeăînv<Y<mântăundeăaveaăgrupe-clase de fotbal. 

Trebuieăs<ăremarc<măc<ăamăavutăunăsprijinădeosebit,ăatâtămaterialăcâtăşiă
financiar, din partea Ministerului Transporturilor (CFR) pentru a putea 
preg<tiăînăcondiYiiăoptimeăşiăechipaădeărugby,ăpeălâng<ăcelelalteădiscipline. 

Greulăaăînceputăcuăanulăşcolară1975-1976ăcândăseădesf<şuraăoăactivitateă
intens<ăsportiv<ălaămaiămulteădiscipline,ăinclusivărugbyăşiăînăprimăplanăaăstată
revigorareaăşiă înt<rireaăactivit<Yiiăechipeiădeărugbyăaăşcoliiăprinăpromovareaă
unoră juc<toriă noiă şiă tineriă dină claseleămaiămiciă lâng<ăceiă careă aveauădejaă oă
bun<ăexperienY<ădeăjoc. 

Înă anulă 1975ă dină echipaă deă rugbyă aă şcoliiă auă fostă „împrumutaYi‖,ă
ulterioră cedaYiă definitiv,ă 3ă juc<toriă laă echipaă deă senioriă careă seă preg<teaă s<ă
reprezinteă Aradulă laă barajulă pentruă accedereaă înă Diviziaă B,ă preg<tit<ă deă
antrenorulă Tic<ă Bontea.ă Liderulă celoră 3ă juc<toriă împrumutaYiă eraă chiară
c<pitanulăechipeiăLiceuluiăCFR,ăelevulă JobaăŞtefan.ăSprijinulăaă fostă şiăunulă
materialăprinăîmprumutareaădeăgheteăşiămingiădeărugby. 

Echipaă deă rugbyă aă şcolii,ă preg<tit<ă deă profesorulă Ionescuă C-tin, 
participaă laă început,ă laăCampionatulăNaYionalăFeroviarădeăRugby,ăpentruăcaă
maiă apoi,ă înă paralel,ă s<ă participeă cu ceaă maiă bun<ă garnitur<ă laă Diviziaă
NaYional<ădeăJunioriăorganizat<ăsubăegidaăFederaYieiăRomâneădeăRugby.ăDină
aceast<ă perioad<,ă întreă aniiă 1972-1990,ă amintimă câYivaă dintreă juc<toriiă deă
rugby – elevi – careă auă luptată pentruă culorileă şiă afirmareaă Liceuluiă CFR 
Arad: 

- înăprimulă rândă trebuieăs<ăamintimădeăoăfamilieă (tat<-fiu) de rugby-
şti,ărespectivăGhiYoaicaăPetreă(juc<torăînăaniiă1972-1973)ăşiăfiulăs<uăGhiYoaicaă
Feliciană(juc<torăîntreăaniiă1993-1997) 

- apoiă s<ă amintimă familiaă „fraYilor‖ă careă auă jucată rugbyă laă Liceul 
CFR:ăArmaşă IoanăşiăFilip,ăPopăVictorăşiă Ionic<,ăN<creal<ăC<linăşiăCristian,ă
MeltişăSorinăşiăCristian,ăOlteanuăGabrielăşiăRaduăşiăEpureăAlinăşiăVali. 

Înă continuare,ă totă înă aceast<ăperioad<ă (1972-1990)ă auămaiă f<cutăparteă
dinăechip<ănumeroşiăelevi-juc<toriădintreăcareăamintim:ăJobaăŞtefan,ăDeacăC.,ă
LeucuYaă Ionelă (decedat),ă Stollmayeră Richard,ă Şpiacă Dorel,ă S<racă Florian,ă
MurariuăVirgil,ăSasăPetru,ăDemianăD<nuY,ăCaubaăDaniel,ăBociortăPavel,ăTuşaă
Francisc,ă Demiană D<nuY,ă Dr<ghiciuă Dorel,ă B<noiuă Viorel,ă Iuhasză Andrei 
(c<pitanulăechipei),ăAgeuăTeodor,ăMarinescuăGabriel,ăHorgaăOleg,ăFranzenă
Emilian,ăCreYuăIoan,ăFiatăIacob,ăFilipaşăDorel,ăZellnerăToni,ăDemianăMircea,ă
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Bacoşă (decedat),ă Ancateu,ă RaY<,ă Iosaă Eronimă (decedat),ă D<m<cuşă Mirceaă
(decedat), Dumiter Gheorghe, P<sculescuă Horia,ă Mitroiă Florin,ă Certezan,ă
Florescu Vasile, Bajkö Alexandru, Zsori Artur, Bauer Alexandru, Gheorghiu 
Vasile,ăVoiY<ăVasile,ăDanYoşăEmil,ăGligorăConstantinăşiămulYi,ămulYiăalYii. 

Oăperioad<ădeătreiăaniă(1986-1988) profesorul Ionescu C-tin a preg<tit,ă
caăantrenor,ăşiăechipaăClubuluiăSportivăŞcolară„Gloria‖ăArad. 

În perioada 1990-1995ă alYiă juc<toriă le-au luat locul celor de mai sus 
menYionaYiă dintreă careă amintim:ăBudaăOvidiu,ăB<lanăRadu,ă IoaneşăFlavius,ă
BekeăNorbert,ăMoYăRadu,ăBâliciăAdrian,ăMartinaşăEmil,ăMateiăDaniel,ăVargaă
Zoltan,ă Viragă Florin,ă Burc<ă Viorel,ă Cioar<ă Florin,ă Cibiană Codrin,ă Erdelyă
Ladislau,ă Vidamă Gheorghe,ă Motreaă Marian,ă Sandacheă Claudiu,ă T<naseă
Ciprian,ă Martonoşiă Sebastian,ă Olteanuă Gabriel,ă Palcuă Lucian,ă Sandiciă
Ovidiu,ă N<creal< C<lin,ă Costeaă Marius,ă Faură Cristian,ă Trohină Vitalie,ă
L<pugeanuă Cristian,ă Munteanuă Ioan,ă T<şchin<ă Sergiu,ă Rusă Alin,ă Blidară
Vasile,ăFlontaăValentin,ăTimişăAdrian,ăH<l<lişanăFlavius,ăSamuăVladă (CSSă
„Gloria‖),ă Capraă Petruă (decedat),ă Curtă Ciprian,ă Ardeleană Cristian,ă Fr<Yil<ă
Constantn,ă Sileră Ovidiu,ă Tothă Attilla,ă Corb<ceriă Cornel,ă Codreanuă Ioan,ă
Ciurdaruă Cristian,ă Palcuă Marius,ă Merceaă Lucian,ă TruY<ă Cosmin,ă Tomiucă
Daniel, Margea Mircea, Bota Marius, Murgoci Cristian, Rus Alin, Bumbescu 
Ionel, Tomescu Gabriel, SzallaiăCristian,ăRusuăLucian,ăMarcuăC<t<lin,ăPârvaă
C<lin,ăSolomieăValentinăşiămulYiăalYii. 

TrebuieămenYionatăc<ăîntreăaniiă1972-1990,ădinăechipaădeărugbyăaăşcoliiă
CFRăAradăauăf<cutăparteănumaiăjuc<tori-eleviăaiăşcolii,ădarăodat<ăcuăînfiinYareaă
Clubului SportivăŞcolarăC<iăFerateăAradă(CSSăCFăArad)ăînăcadrulăşcoliiăCFR,ă
profesorul Ionescu C-tină aă începută oă intens<ă c<utareă aă unoră eleviă cuă calit<Yiă
pentruărugbyăşiăînăcelelalteăunit<YiăşcolareădinăoraşulăşiăjudeYulăArad. 

Înăanulăşcolară1989-1990, profesorul Ionescu C-tinăprimeşteăunăsprijină
organizatoric,ă financiar,ă morală şiă materială dină parteaă Ministruluiă
TransporturilorăşiăTelecomunicaYiilor,ă laăconducereaăc<ruiaăauăvenităoameniă
deă sportă şiă maiă alesă deă rugby:ă ministrulă ing.ă Buradaă şiă ing.ă Teodorescuă – 
responsabil cuă activitateaă deă rugbyă juniori,ă avândă totodat<ă şiă sprijinulă
deosebită ală Directoruluiă Generală Pascu,ă precumă şiă aă altoră cadreă dină
conducerea ministerului. 

Pentruăbunaădesf<şurareăaăactivit<Yiiădeărugby,ăprofesorulăIonescuăC-tin 
aăparticipatălaăconsf<tuiriăanuale,ăatâtălaăMTTcăcâtăşiălaăFRRăpeăproblemeădeă
rugbyăjuniori,ăorganizateăspecialăpentruăprofesoriiădinăşcolileăCFR. 

CompetiYiileăceleămaiăimportanteălaăcareăauăparticipatăeleviiărugbiştiăauă
fost: 

- CampionatulăCFRălaărugbyă(42ădeăşcoliăînăprimiiăani,ă1975-1986) 
- Campionatul MTTc de rugby juniori I – 16ăechipeăînădou<ăseriiădeă

câte 8 echipe 
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- Campionatul Divizionar Republican – juniori I, 4 serii cu câte 12 
echipeăfiecareă(dup<ă1982) 

- Cupaă„Feroviarul‖ă laă rugbyă înă9,ănumaiă înă lunileămaiăşiăoctombrieă
(1989-1991),ă4ăseriiăaăcâteă4ăechipeălaăBucureştiăînăParculăTineretului 

- EchipaăFeroviar<ăaăRomânieiă– undeăauăfostăselecYionaYiă1ăprofesoră
(Ionescu C-tin)ăşiă3ăeleviă(N<creal<ăC<lin,ăMotreaăMarianăşiăCosteaăMariusă
(1991-1992) 

- Turneul FRR de rugby în 7 (1989-1990) – loculăVăpeăYar<ă 
 

 
 

Echipa Liceului CFR 
 

- Seria a IV-a – rugby FRR – 1982,ăloculăIIăşiăparticipareălaăTurneulă
FinalăpeăYar<. 

Între anii 1990-1995ălaăGr.ăŞcolarăCFRăAradăprofesorulăIonescuăC-tin 
aăînfiinYatăunăclubăşcolarăsportivădeărugbyă(C.S.S.C.F.ăArad)ăavândăoăsingur<ă
secYieădeărugbyăşiăoăclas<ăspecial<ăcuăacelaşiăprofil.ăDatorit<ăvolumuluiămareă
deă lucruă şiă laă recomandareaăprofesoruluiăMitanăCornelă aă fostă cooptată şiăună
fostă juc<torădeă rugbyă (careămaiă târziuă aădevenită antrenor)ă şiă anumeăŞerbană
Ovidiu, care aăactivatălaăclubăpân<ăînăanulă1993. 

Clasaă special<ă deă rugbyă nouă înfiinYat<ă seă numeaă XIIă Eă – profil real, 
diriginte fiind profesorul Ionescu C-tină iară directorulă şcoliiă eraă profesorulă
Cociu Sergiu, care a avut un rol foarte important în sprijinirea activit<Yiiă
sportiv-rugbisticeălaănivelul,ăatâtăaăclubuluiăsportivăcâtăşiăaăîntregiiăunit<Yiădeă
înv<Y<mânt.ăClasaădeărugbyăXIIăEăaveaăînăcomponenY<ăurm<toriiăelevi:ăBlajă
Cristian, Blaj Mihai, Brustureanu Daniel, Dugulescu Ovidiu, Epure Alin, 
Hanişă Cristian,ă Hanzaă Cristian,ă Mandlă Kristian,ă Memeteaă IonuY,ă Memeteaă
Ovidiu,ăMoYăCristian,ăNeamYăTiberiu,ăOlteanuăRadu,ăRoşuăCristianăşiăTodoră
Ioană(fotoăclas<ărugbyăşiăantetăclub) 
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Dintreă sportiviiă rugbiştiă aiă Liceuluiă CFRă mulYiă auă fostă promovaYiă laă

echipe superioareă deă junioriă şiă senioriă (DiviziaăA,ăB,ă diferiteă selecYionate).ă
Între anii 1975-1990ăauăfostăpromovaYiădeălaăprofesorulăIonescuăConstantin,ă
printreăalYii:ăJobaăŞtefană(DiviziaăB),ăLeucuYaăIonel,ăMarinescuăGabrielă(careă
aă participată laă selecYiiă pentruă Lotul NaYională deă Junioriă ală Românieiă şiă
promovat la juniorii mari ai profesorului Mitan Cornel – CSSă „Gloria‖ă
Arad),ăMitroiăFlorin,ăHorgaăOleg,ăSasăPetruă(promovatălaăCSSă„Gloria‖ăAradă
– prof.ăMitanăC.ăşiăapoiălaă„Petrolul‖ăArad),ăDumiterăGheorgheă(promovatăla 
echipeleă„S<n<tatea‖,ă„Motorul‖,ă„Gloria‖ăşiă„PetrolulăArad). 

Înăaniiăurm<toriă(1990-1995)ăşiăalYiăeleviăauăurmatăacelaşiătraseu,ăastfelă
amintim: Buda Ovidiu, elev la care profesorul Ionescu C-tin a observat 
calit<Yiădeosebiteăpentruărugbyă(1,92ămăînăcls. IX-aăşiă95ăkg)ăaăfostăselecYionată
în Lotul României cu care a participat în clasa a X-aălaăTurneulăInternaYională
deăRugbyădeălaăRovigoă(Italia)ăînăanulă1992,ăapoiălaăTurneulăInternaYionalădeă
la Brno (Slovacia -1993)ă cuă echipaă CSSă CFRă aă liceuluiă şiă maiă apoi la 
TurneulădeălaăAuchă(FranYaă– 1993)ăundeăaăjucatăatâtă înămeciurileădeăacas<ă
câtăşiăînăceleădinăFranYa. 

Amăl<satălaăurm<,ăintenYionat,ăpeăc<pitanulăechipeiădeărugbyăaăLiceuluiă
CFR (1977-1981),ăIuhaszăAndrei,ăpromovatălaăechipeăprecum:ăCSSă„Gloria‖ă
Arad (profă Mitană C.),ă „Gloriaă PTT‖ă (antrenoriă profesoră Dumitru-Titi 
Ionescu,ăB<lt<reYuăGheorgheă– ambiiădecedaYi,ăBonteaăPetrea,ăLecaăNicolae),ă
„Petrolul‖ă Arad.ă Acestă foarteă bună juc<tor,ă tehnică şiă disciplinat,ă aă fostă
selecYionatădeătreiăoriăînăLotulăNaYionalăde Juniori al României. El a devenit, 
fiindăjunior,ăcâştig<torăalăloculuiăIălaăTurneulăInternaYională„Prietenia‖ădeălaă
Berlin – 1981ă cuă echipaă naYional<ă deă junioriă aă României.ă Caă senioră şiă
participantă cuă selecYionataă Araduluiă laă turneulă deă rugbyă înă 7ă deă laă
Valpolicella (Italia – 1991) a fost declarat de organizatori ca fiind 
câştig<torulătitluluiădeăcelămaiătehnicăjuc<torăalăturneului. 
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Profesorul Ionescu C-tinăaăcondusăactivitateaădeăpreg<tireăaăechipeloră
deă rugbyă deă laă Liceulă CFRă promovândă juc<toriă c<treă nivelurile superioare 
timpădeăpesteă22ădeăani,ăperioad<ă înăcareă aădorită s<ă seă îndrepteăspreămareaă
performanY<ăcâtămaiămulYiăeleviădeăaiăs<i,ăconlucrândăfoarteăbineăcuăoameniă
cunoscuYiăînălumeaărugbyuluiăar<deanăcumăarăfi:ăprof.ăMitanăCornel,ăantrenoră
Bontea Petrea,ădr.ăCovaciuăIoană(careăaăfostăşiămanagerăgenerală laăCSSăCFă
Arad), prof. Dumitru-Titiă Ionescu,ă prof.ă Calimenteă Mih<iY<ă (fostă profesoră
atâtă laă Liceulă CFRă câtă şiă laă CSSă „Gloria‖ă Arad),ă prof.ă Şugară Danielă (CSă
„LyonsăRugby‖ăArad),ă ing.ăT<maşăGraYian,ăprof.ăTiberiuăXiganuă (decedat),ă
prof,ădirectoriăaiăCSSă„Gloria‖ăAradă– DinuăC<linescuăşiăprof.ăPuiuăBarbu),ă
inspectoriă şcolariă ISJă Aradă – prof.ă Soosă Pavelă şiă Blânduă Arcadie,ă dr.ă
DeheleanăDorin,ădr.ăBaşchirăSorinăetc.ăS-aăcolaboratăfoarteăbineăşiăcuămulYiă
alYi profesoriă şiă antrenoriă dină Yar<ă sauă deă laă FederaYiaă Român<ă deă Rugby:ă
prof.ă Valeriuă Irimescu,ă prof.ă Szvercsakă Ştefană (Oradea),ă prof.ă Pintilieă
Dumitruă(LiceulăCFRăPaşcani),ăprof.ăşiăantrenorăcategoriaăIă– Nistor Mircea 
(Cluj-Napoca), prof. Mao Constantin (Bucureşti),ă prof.ă Vasilic<ă Ionă
(decedat),ă prof.ă Voicuă Gh.ă (Liceulă CFRă Braşov)ă şiă alYii.ă Deă asemeneaă ună
foarte mare ajutor am avut din partea directorilor Liceului CFR Arad, care au 
sprijinit activitatea de rugby: ing. Nicolae Vanghelie, prof. Avram 
Constantină (decedat),ă prof.ă ing.ă Irhaşiuă Mircea,ă prof.ă Bulzană Tiberiuă
(decedat)ăşiămaiăales,ăînăultimaăperioad<,ăprof.ăCociuăSergiu. 

 

 
 

EchipaăLiceuluiăCFRă(oct.ă1980)ăavând,ăprintreăalYii,ăurm<toriiăjuc<tori:ă
SasăP.,ăŞpiacăD.,ăDemianăM.,ăTuşaăFr.,ăBociortăP.,ăLupoaieăŞt.,ăDr<ghiciuăD.,ă
(sus);ăB<noiuăV.,ăBauerăA.,ăPopăV.,ăMurariuăV.,ăDemianăD.,ăGheorghiuăV.,ă
Cauba D., (jos) 
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Profesorul Ionescu Constantin a organizat la Liceul CFR numeroase 
jocuriăşiăturneeăinterneăşiăinternaYionaleăpentruăcaăjuc<toriiăs<ădobândeasc<ăoă
experienY<ă câtă maiă bogat<.ă Astfel,ă ajutată şiă deă colaboratori,ă aă reuşită s<ă
organizezeăjocuriăşiăturneeăinterneăînăprincipaleleăcentreărugbysticeădinăYar<:ă
Aradă (Cupa‖Aradul‖ă şiă alteă turnee),ă Timişoara,ă Cluj-Napoca (Campionat 
FRRăşiăturneeăCFR),ăPaşcaniă(selecYieăLotăFeroviarăalăRomâniei),ăBaiaăMare,ă
Petroşani,ă Sibiuă etc.ă S-auă organizată şiă turneeă internaYionaleă cuă echipeă şiă
cluburiăcumăarăfi:ăRugbyăClubă„Dragon‖ăBrnoă(Slovacia),ăFCăAuchă(FranYa),ă
atâtă înăRomâniaăcâtăşiă înăstr<in<tate,ăR.C.ăEbbwăWalleă(Xara Galilor), Club 
Rugby Valpolicella (Verona - Italia),ăBelgradă(Serbia)ăşiăaltele. 

LaăiniYiativaăprof.ăIonescuăC-tin s-a creat un protocol de colaborare cu 
clubulăF.C.ăAuch,ămultipl<ă campioan<ă aăFranYei,ă ună rolă importantă avândă şiă
managerul CSS CF Arad – dr.ăCovaciuăIoanăşiăcuăsprijinulăantrenoruluiăTic<ă
Bontea,ădorinYaăprincipal<ăfiindăcaăprimaădat<ăs<ăprimimăcaăoaspeYiă laăAradă
echipaă francez<,ă careă aă şiă sosită înăAradăpeădataădeă18.02.1992.ăFCăAuchă – 
Rugbyăaăbeneficiatădeăcazare,ătransport,ăcombustibilăşiămas<ădinăparteaăCSSă
CF Arad. 

S-aă alc<tuită ună programă deă sejură şiă jocuriă peă perioadaă 18.02.1992-
25.02.1992,ăatâtă înăAradăcâtăşiăcuădeplas<riă turisticeăşiădeă jocuriăamicaleă înă
diferiteă zoneă dină vecin<tate:ă vizitareaă oraşuluiă RevoluYieiă Româneă – 
Timişoara,ăvizit<ă laăprim<riaăArad,ă joculăcuăCSSăCFă(LiceulăCFR)ăAradăpeă
terenulăFZăArad,ăexcursieălaăstaYiuneaă„B<ileăFelix‖ă– Oradea cu organizarea 
unuiă jocădistractivădeăpoloă înăbazinulădeă laăHotelulă„Nuf<rul‖ăşiăoămas<ădeă
prânz,ă vizit<ă laă prim<riaă comuneiă Vladimirescuă (jud.ă Arad)ă şiă ună jocă deă
rugbyă cuă echipaă şcoliiă CFRă peă terenulă „Vladimirescu‖,ă careă aveaă laă aceaă
vreme un gazon foarte bun. De asemenea s-aă efectuată şiă oă deplasareă aă
ambeloră echipeă înă staYiuneaă Moneasaă (jud.ă Arad),ă undeă profesoriiă şiă
conduc<toriiă celoră dou<ă echipeă auă f<cută ună mică concursă deă schiă (toYiă
participanYiiăfiindăechipaYiăpentruăschiădeăprof.ăIonescuăC-tin cu echipament 
şiă schiuriă dină dotareaă şcolii).ă Înă final,ă înainteă deă plecare,ă înă searaă zileiă deă
24.02.1992 s-a organizat festinul de adio cu prezenYaă conduc<toriloră şiă
juc<toriloră ambeloră echipeă laă restaurantulă hoteluluiă „Central‖ă dină oraşulă
Arad. 

A doua zi – 25.02.1992,ă juc<toriiă şi-auă schimbată întreă eiă fotografiiă şiă
miciă daruri,ă franceziiă auă primită chiară şiă pacheteă deă drum,ă fiindă conduşiă laă
Vama N<dlacăpentruăînapoiereaăînăFranYa. 

Trebuieă remarcată c<ă echipaă francez<ă aă fostă atâtă deă impresionat<ă deă
ospitalitatea,ăprogramulăşiăprimireaăf<cut<ădeăŞcoalaăCFRăAradăîncâtăînădataă
deă14.04.1993ăeramăprimiYiă înăFranYaălaăclubulăFCăAuchăavândăunăprogramă
bine stabilit (vezi foto) 
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Dup<ă ceă autocarulă nostruă aă intrată înă castelulă L‘Isleă deă Noeă (lâng<ă

oraşulăAuch),ă undeăamă fostă cazaYiă înă zileleă câtă amă stată înăFranYa,ă echipaă şiă
conduc<toriiă noştriă s-au deplasat tot timpul sejurului cu autocarul clubului 
FCăAuch.ăPreciz<măc<ăînainteănuăcuămultătimpăechipaădeărugbyăaăRomânieiăaă
învinsă echipaăFranYeiă (12-6)ă chiară înă acestă oraş,ă ceeaă ceă aă fostă oă explicaYieă
asupraă moduluiă înă careă auă fostă primiYiă cuă respectă şiă consideraYieă juc<toriiă
români (vezi articolele din pres<).ăRelat<riădinăpresaăfrancez<ăînăfotografiileă
de mai jos: 
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Auă fostă vizitateă multeă locuriă dină sudulă FranYeiă (patriaă rugbyului 
francez)ăzonaăfiindăcunoscut<ăcaăavândăceleămaiăputerniceăechipeădeărugbyă– 
astfel am jucat cu echipe ca: FC Auch,  FC Lourdes, FC Stade Tarbais, 
aceastaă dină urm<ă chiară înă deschidereă laă meciulă deă rugbyă dină Playă Offă
Tarbais-Agen seniori, când în tribune au fost în jur de 20.000 de spectatori. 
Pe aceste meleaguri ne-am întâlnit cu directorul regional de rugby; nimeni 
altul decât JaquesăFourrouă(fostulăc<pitanăalămariiăechipeădeărugby-seniori a 
FranYei. 

    
 
     
 

 
Fotografii din întâlnirile cu clubul francez FC Auch 

 
Înă dataă deă 26.04.1993,ă dup<ă ceă amă fostă primiYiă laă Prim<riaă dină

Toulouseă (capitalaă regiuniiăGèrs),ă amăp<r<sităFranYaădup<ădou<ăvictorii,ă ună
egalăşiăoă înfrângereăşiăne-am îndreptat cu autocarul nostru spre Italia, unde 
urmaă s<ă fimă oaspeYiiă clubuluiă Valpolicellaă – Verona, prieteni mai vechi ai 
rugbyuluiă ar<dean,ă undeă amă învinsă echipaă local<ă deă senioriă (Diviziaă B)ă laă
dou<ăpuncteădiferenY<!ăNoutateaăaăconstatăînăfaptulăc<ăechipaănoastr<ăaăjucată
pentruăprimaădat<ăunămeciădeărugbyăînănocturn<. 
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Laă întoarcereaă acas<ă toYiă juc<toriiă auă percepută c<ă auă câştigată oă mareă
experienY<ăînăjoculădeărugbyădeăacumăînainte. 

Începând cu anulă1995,ăcândăaăabsolvităclasaăspecial<ădeărugby,ăactivitateaă
rugbystic<ă aă încetată laă Liceulă CFRă iară clubulă şiă echipaă deă rugbyă auă fostă
desfiinYateă datorit<ă lipseiă deă fonduri,ă lipseiă deă sprijină dină parteaă Ministeruluiă
Transporturiloră(careăaveaăoănou<ăconducere),ălipseiămodalit<Yilorădeădeplasareă
(ordineleă gratuiteă CFRă înă interesă deă serviciuă auă fostă desfiinYate)ă aşaă încâtă aă
încetatăs<ămaiăexisteăşiăCampionatulădeă rugbyăpeăMTTcăîntreăşcoli,ă şcoliăcareă
maiătârziuăauăaparYinutăaproapeădoarăcuănumeleădeăsferaăCFR. 

Peăparcursulăactivit<Yiiădeăpreg<tireă aăechipelorădeă rugbyădeă laăLiceulă
CFR (1972-1995)ăsauăînăcantonamenteăşiăuneleăturnee,ăamăavutăîntotdeaunaă
înYelegereă şiă ajutoră medicală deă specialitateă dină parteaă domnilor:ă Ciolacuă
Nicolaeă(dispensarulămedicalăalăşcoliiăCFR),ădr.ăBaşchirăSorin,ădr.ăDeheleană
DorinăsauăaămedicilorădeălaăPoliclinicaăSportiv<ăArad. 

Foştiiă juc<toriă auă continuată oriă s<ămaiă joaceă peă laă diferiteă echipeă dină
zon<ăsauădinăYar<,ăoriăs-auăconcentratăpeăpropriaăcarier<ăprofesional<ălucrândă
în diferiteădomeniiăşiălocaYii: 

- Iuhasz Andrei – tehnicianătelecomunicaYii 
- Marinescu Gabriel – profesoră deă matematic<,ă fostă directoră deă

şcoal<,ăinformatician 
- GhiYoaicaăPetreă– CFR-ist, actualmente pensionar 
- GhiYoaicaăFeliciană– Alcatel Ro, apoi RDS 
- Dumiter Gheorghe – firmaăgerman<ăS.C.ă„BossăAutomotive‖ăArad 
- MoYăCristiană– profesor de sport 
- NeamYăTiberiuă– profesor de sport 
- Buda Ovidiu – CFR – electromecanic IFTE 
- Sas Petru – şefădistrictăSCB,ăsecYiaăCT2ăCFRăArad 
- Demian Mircea – medic veterinar 
- ArmaşăIoană– electrician,ăaălucratăşiălaăRomtelecom 
- Pop Victor – CFR 
- MoYăRaduă– avocat 
- S<racăFloriană– întreYinereătelefoaneăRAT,ăactualmenteăpensionar 
- Horga Oleg – CFR 
- Blidar Vasile – jurnalist 
- Fiat Iacob – CFR 
- Florescu Vasile – depoul CFR 
- Bajkö Alexandru – depoul de tramvaie Arad 
 
Urmeaz<ă oă scurt<ă prezentareă aă unoraă dintreă ceiă maiă reprezentativiă

membriăaiăactivit<YiiărugbisticeădeălaăLiceulăCFRăArad. 
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Ionescu Constantin – profesorul liceului 
- n<scută18.06.1947ă– Arad 
- absolventăalăFacult<YiiădeăEducaYieăFizic<ăşiăSportă
Bucureşti – 4ăani,ăfost<ăANEF,ăICF,ăactualmenteă
UniversitateădeăEducaYieăFizic<ăşiăSportăBucureşti 
- specializ<riăcaăantrenor:ăfotbală(1969),ărugbyă– FRR 
(1980) 
- primulădasc<lăînărugby:ăconf.ăuniv.ăNicuăP<dureanuă– 
Bucureşti 
Pe plan sportiv: aăînfiinYatăprimaăechip<ăşcolar<ădeărugbyă

junioriăînăanulăşcolară1971-1972 la Liceul CFR Arad 
- aă preg<tită echipeleă reprezentativeă deă rugbyă aleă şcoliiă laă nivelă deă

junioriă III,ă IIă şiă I,ă pân<ă înă anulă 1995,ă participândă atâtă laă campionateleă peă
ministeră(CFR)ăcâtăşiăceleănaYionaleăorganizate de FRR 

- timpă deă treiă aniă aă preg<tită şiă echipaă deă rugbyă junioriă deă laă CSSă
„Gloria‖ăAradă(fotoădeămaiăjos) 

 

 
 
Printre principalele rezultate amintim: 
- locuriăI,ăIIăşiăIIIălaăCampionateleăMTTcă1975-1990 
- calificarea la Turneul Final în 1982 
- loculăVăpeăYar< la Turneul de Rugby în 7 – FRRăînăanulăşcolară1989-

1990 
- selecYieălaăechipaănaYional<ăferoviar<ădeărugbyăcaăprofesorăîmpreun<ă

cuă 3ă juc<toriă deă laă Liceulă CFRă (N<creal<ă C<lin,ă Motreaă Mariană şiă Costeaă
Marius) 

- loculăIălaă„CupaăAradul‖ă– 1991 
- locul I la turneul internaYionalădeălaăBrnoă(Slovacia)ă– 1992 
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- rezultateăbuneălaăturneeleădinăFranYaăşiăItaliaă– 1993 
- aă organizată numeroaseă tabereă deă preg<tireă rugbystic<ă atâtă înă

perioadaădeăiarn<ăcâtăşiăînăceaădeăvar<:ăSemenic,ăMangalia,ăPredealăetc. 
 

 
 
Pe plan profesional: 
- obYinereaă graduluiă didactică IIă – 1978, gradului didactic I – 1986, 

GradaYiaădeăMeritădină1990ăpân<ăînă2012 
- DiplomaădeăProfesorăEvidenYiatăacordat<ădeăISJăAradăînăanulă2000,ă

precumăşiăoăbogat<ăactivitateădeăinspecYii,ăcontrolăşiăîndrumare ca inspector-
metodist al ISJ Arad 

- aă profesată 12ă aniă caă lectoră universitară laă Facultateaă deă EducaYieă
Fizic<ăaăUniversit<Yiiă„VasileăGoldiş‖ăArad,ăpreg<tindăstudenYiiăanuluiăIVăînă
practicaăpedagogic<ăcuăsusYinereaăexamenuluiădeărigoareă(LecYiaăFinal<) 

- s-a pensionatăînăanulă2011ăşiăaămaiălucratălaăLiceulăCFRăînăanulă2012 
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Foaie de arbitraj făcută de regretatul arbitru timişorean Mihai Suciu 
la jocul dintre CSS CF Arad şi RC „Dragon‖ Brno în 13.04.1993 

 
Iuhasz Andrei 
- s-aăn<scutălaădataădeă04.06.1963ăînăArad 
- primaă dat<ă aă practicată rugbyul ca elev la Grupul 
Şcolară CFRă Arad,ă avându-l ca antrenor pe 
profesorulăşiădiriginteleă s<uă– Ionescu C-tin, care a 
v<zută înăelăună talentădeosebită şiă l-a promovat rapid 
înă primaă echip<ă deă rugbyă aă şcolii,ă maiă târziuă
numindu-lă şiă c<pitană deă echip<;ă pasulă spreă
performanY<ăs-aăf<cutărepedeăfiindăpromovatăînăscurtă
timp 
PerformanYeăsportive: 

- locul II în seria IV-aă aă Campionatuluiă NaYională deă rugbyă şiă
participare la un  turneu final de juniori 

- selecYionatăînăechipaănaYional<ădeăjunioriăşiătineretăaăRomâniei 
- aă maiă jucată laă echipaă deă rugbyă CSSă „Gloria‖ă Arad,ă avându-l ca 

antrenor pe profesorul Mitan Cornel 
- aăjucatălaă„GloriaăPTT‖ăArad,ăavându-i ca antrenori pe Dumitru-Titi 

Ionescu,ăBonteaăPetrea,ăB<lt<reYuăGheorgheăşiăLecaăNicolae 
- a jucat laăechipaădeăsenioriă„Petrolul‖ăArad 
- aă câştigată cuă echipaă Românieiă deă junioriă turneulă internaYională

„Prietenia‖ădeălaăBerlinăînăanulă1981ă(veziăpozeleădeămaiăjos) 
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Turneul din FranYa - Auch 
 
- aăcâştigată titlulădeă„celămaiăbunăjuc<tor‖ălaăturneulă internaYionalădeă

rugby în 7 cu echipa Aradului în Italia – 1990 de la Valpolicella (Verona) 
undeăselecYionataăar<dean<ăaăocupatăloculăI. 

Caăpreg<tireăprofesional<ăşiăstudiiăaăabsolvităcursurileăGrupuluiăŞcolară
CFRăAradăşiăaăFacult<YiiădeăStudiiăJuridiceăşiăAdministrativeă„SpiruăHaret‖,ă
înăprezentăfiindătehnicianădeătelecomunicaYii.ăEsteăc<s<torităşiăareădoiăcopii. 

 

 
 
 

Foto dreapta: Stadion FZ 1991: 
AştefaneiăIon,ăVoiaăAdrianăşiă 
Iuhasz Andrei 
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OăamintireădinăviaYaădeăjuc<torădeărugbyăesteăceaălegat<ădeăoădeplasare 

cuă echipaă Liceuluiă CFRă Aradă laă ună meciă dină Campionatulă NaYională
Divizionarădeă junioriă laăSibiuă când,ă fiindă r<cit,ă aă confundatămedicamenteleă
deătuseăcuăceleădeăsomnăaleăbuniciiăşiăastfelădimineaYaăurm<toareăcândătoat<ă
echipa era la autocar, el dormea dusăînăcameraăsaădeălaăhotel.ăV<zândăc<ănuă
r<spundeă înă niciună felă laă b<t<ileă repetateă înă uş<,ă dl.ă profesoră Ionescuă aă
escaladat printr-unăbalconăvecinăfereastraăcamereiădeălaăetajulăIăşiăaşaăaăfostă
trezităelevulăIuhaszăcareăseăîntrebaămirată„deăundeăatâtaăg<l<gie!?‖ 

 
 

Dumiter Gheorghe 
- s-aă n<scută laă dataă deă 10.04.1959ă înă localitateaă
RemeYi,ăjudeYulăBihor 
- aă parcursă cursurileă deă liceuă (primeleă dou<ă clase)ă
laă Şcoalaă PTTă Oradeaă întreă aniiă 1974-1975 unde a 
iniYiată taineleă rugbiuluiă deă laă profesorulă Stefană
Szfercsak 
- urm<toareleădou<ăclaseădeăliceuă(cls.ăXI-XII) le-a 
f<cutălaăGrupulăŞcolarăCFRăAradăînăaniiă1976-1978, 
fiind introdus da profesorul Ionescu C-tin în echipa 

deărugbyăaăşcolii 
- promovată maiă apoiă laă echipaă „S<n<tatea‖ă Arad,ă „Motorul‖ă Arad,ă

„Gloria‖ăArad,ăavându-iăcaăantrenoriăpeăMitanăCornelăşiăTic<ăBontea 
PerformanYeăsportiveăcaărugbyst: 
- loculăIIIăpeăYar<ăcuăechipaădeăjunioriădeălaăOradea 
- dou<ăconvoc<riălaăSnagovăpentruăechipaădeătineretăaăRomâniei,ăcareă

efectuaă preg<tireaă pentruă Campionatulă Europeană deă Tineret – Madrid 
(Spania) – 1982 

- promovareăcuăechipaăînăprimaăDivizieăNaYional<ădeăjuniori 
- aăabsolvităLiceulăCFRădinăAradăînă1978ăşiăesteăînăprezentăangajatălaă

firmaăgerman<ă„SCăBoss-Automotive‖ăArad 
- esteăc<s<torit,ăareădoiăcopiiăşiălocuieşteăînăArad 
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Marinescu Gabriel 
- s-aă n<scută laă dataă deă 19.09.1967ă înă Aradă şiă aă f<cută
şcoalaă laă Grupulă Şcolară CFRă Aradă undeă l-a avut ca 
antrenor pe profesorul Ionescu C-tină şiă aă f<cută parteădină
echipaădeărugbyăaăşcolii 
- aă jucată înă Campionatulă NaYională deă Junioriă laă CSSă
„Gloria‖ăAradă– profesor Mitan Cornel 
- locul III în 1984 la Turneul Final de Juniori 
(„Daciada‖),ăloculăIIIăşiăînă1985 
- aăparticipatădeămaiămulteăoriălaăselecYiileăpentruăloturileă
naYionaleădeăjuniori 

- aăparticipatăcuăechipaălaănumeroaseăjocuriăşiăturneeăinternaYionaleăcuă
echipeădinăPolonia,ăUngaria,ăAnglia,ăGermaniaăşiăItalia 

 

 
 

Toate generaYiile de jucători de la echipa Gloria PTT şi Petrolul 
 
- aăabsolvităGrupulăŞcolarăCFRăAradăînă1985 
- aă absolvităFacultateaădeăMatematic<ădeă laăUniversitateaăTimişoaraă

(1990), fiindă profesoră deă matematic<,ă directoră deă şcoal<ă şiă înă prezentă
informaticianălaăColegiulăNaYională„ElenaăGhibaăBirta‖ăArad 

- esteăc<s<torit,ăareăoăfat<ăşiălocuieşteăînăArad 
- aăparticipată laănumeroaseă întâlniriă întreă foştiiă rugbyşti,ăconduc<toriă

şiăprofesoriăcuăocazia diferitelor evenimente organizate în Arad 
Areăoăamintireălegat<ădeăfaptulăc<ăaăf<cutăparteădinăprimaăechip<ăcareăaă

jucatărugbyăpeăstadionulăUTAădinăAradăsemnândăcuăaceast<ăocazieăînăCarteaă
de Onoare a stadionului. 
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Buda Ovidiu Cristian 
- s-aă n<scută la data de 21.02.1976 în localitatea 
GurahonY,ă jud.ă Arad,ă maiă apoiă locuindă înă localitateaă
AciuYa,ăjud.ăArad 
- aă fostă elevă alăGrupuluiăŞcolarăCFRăArad,ă unde s-a 
iniYiată înă taineleărugbyului,ăaă f<cutăparteădinăechipaădeă
rugbyăaăşcoliiăşiăaăfostăpreg<titădeăprofesorul Ionescu C-
tină careă aă fost,ă laăprimaăvedere,ă pl<cută impresionatădeă
aluraăşiăfiziculăelevuluiăs<uă(1,92ămăşiă95ăkgăînăclasaăaă
IX-a) 

- aăparticipatălaăCampionatulăNaYionalădeăJunioriăcuăechipaă„CSSăCFă
Arad‖ 

- aă fostă selecYionată înă Lotulă NaYională ală Românieiă şiă aă participată laă
mareleăturneuăinternaYionalădeălaăRovigoă(Italia)ăînăanulă1992 

- aăparticipatăcuăechipaă„CSSăCFăArad‖ălaăturneulăorganizatădeăclubulă
slovacăFCă„Dragon‖ă– Brno – 1992,ăjucândăatâtăînămeciulădeălaăAradăcâtăşiăînă
deplasarea de la Brno, unde echipaă„CSSăCFăArad‖ăaăocupatăloculăI,ăaducândă
laăşcoal< cup<ădecernat<ădeăorganizatori 

- aăparticipatăcuăaceeaşiăechip<ăaăşcoliiălaăturneeleăorganizateă(acas<ăşiă
înădeplasare)ăcuăcelebraăechip<ăfrancez<ădeărugbyă„FCăAuch‖ăcâtăşiălaăjoculă
din Italia cu echipaă„Valpolicella‖ă– Verona în 1993 

- a urmat cursurile Liceului CFR Arad între anii 1990-1994 
- practic<ă înă prezentă meseriaă deă electromecanică IFTEă (CFR)ă laă

Districtul L.C.-E.A.E.L.F.ăCurtici,ăjudeYulăArad 
- esteăc<s<torit,ăareădoiăb<ieYiăşiălocuieşteăînăAciuYa,ăjudeYulăArad 
OăamintireădinăviaYaădeăjuc<torăoăareăcuăocaziaăuneiădeplas<riăcuăechipaă

Liceului CFR Arad la Oradea. La un moment dat, fiind frig în camera de 
hotel s-aăacoperitănuănumaiăcuăp<turaădinădotareăciăşiăcuăcovorulădeăpeăjosăînă
patul în care dormea.ăÎnăalt<ădeplasareă(Rovigoă– Italia),ăfiindăcazat<ăechipaă
Românieiălaăhotelălâng<ăoăalt<ăechip<ăvenit<ădinăAsia,ăOvidiuăaăînv<Yatădeălaă
aceştiaăs<ăm<nânceăcuăbeYişoare! 
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Sas Petru 
- s-aă n<scută laă dataă deă 04.02.1964ă înă comunaă
Cermei,ăjudeYulăArad 
- a urmată cursurileă licealeă laă Grupulă Şcolară CFRă
Arad între anii 1979-1983,ă absolvindă şcoalaă cuă
meseria de electronist CFR 
- aă înv<Yată rugbyă laă şcoal<,ă avându-l antrenor pe 
profesorul Ionescu C-tin, fiind repede promovat la 
primaă echip<ă deă rugbyă aă liceuluiă care participa la 
Campionatul de Rugby al MTTc 

- aăpracticatăşiăatletismulăfiindăunulădintreăceiămaiăbuniăatleYiă laăfazaă
peăYar<ăînăconcursulădeăs<ritur<ăînălungime 

- aăparticipatăcuăechipaăşcoliiălaăCampionatulădeăRugbyăalăMTTcăşiălaă
DiviziaădeăJunioriăorganizat< de FRR 

- aăfostăpromovatălaăechipaăCSSă„Gloria‖ăAradăunde l-a avut antrenor 
pe profesorul Mitan Cornel 

- aăfostăjuc<torălaă„Petrolul‖ăArad,ăavându-lăcaăantrenorăpeăCopilăCr<ciun 
- a participat la Budapesta (Ungaria) la meciul cu Beacz Budapesta ca 

juc<tor 
- lucreaz<ăcaăelectronistălaăSecYiaăCTă2ăCFRăAradăînăfuncYiaădeăşefădeă

District SCB 
- esteă c<s<torit,ă locuieşteă înă comunaăCermei,ă judeYulă Aradă şiă areă ună

copil – care este inginer I.T. 
Dină numeroaseleă deplas<riă efectuateă cuă echipaă şcoliiă îşiă aminteşteă

urm<toarele:ălaăunăturneuădeăjunioriălaăBucureşti,ăpeăstadionulă„Tineretului‖,ă
s-aă jucată peă ună terenă undeă noroiulă eraă pân<ă laă glezneă iară laă sfârşitulă
meciuriloră juc<toriiă erauă deă nerecunoscut.ă Cuă aceast<ă ocazieă eleviiă auă
vizionatămeciulădeărugbyăsenioriădintreăRomâniaăşiăNouaăZeeland<ădeăundeă
toat<ălumeaăaăr<masăcuăimpresiiădeosebite. 

 
S<racăFlorian 
- s-aăn<scută laădataădeă08.06.1961ă înăSuşag,ă judeYulă
Arad 
- aăf<cutăcursurileălicealeălaăGrupulăŞcolarăCFRăAradă
între anii 1979-1983 
- s-aă iniYiată înă rugbyă laă şcoal<ă avându-l ca profesor 
pe Ionescu C-tin care l-aăşiăselecYionatăînăechip< 
- aă participată cuă echipaă deă rugbyă aă şcoliiă laă
Campionatulă MTTcă peă Yar<,ă jucândă laă Oradea,ă Cluj-
Napoca,ă Baiaă Mare,ă Petroşani,ă Bucureşti,ă Lupeni,ă

Braşov,ăTimişoara,ăetc. 
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- maiătârziuăaăfostăpromovatăc<treăechipeleăar<deneăajungândăs<ăjoaceă
laă „PTTR‖ă Aradă avându-l ca antrenor pe regretatul profesor Dumitru-Titi 
Ionescu – un excelent antrenor 

- aăjucatălaă„Petrolul‖ăAradăavându-lăcaăantrenorăpeăCopilăCr<ciun 
- aă absolvităLiceulăCFRă înă anulă1983,ă esteă c<s<torită şiă areădoiă copiiă

(gemeni)ă şiă doiă nepoYi,ă fiindă actualmenteă ună „bunic‖ă pensionată deă boal<ă
datorit<ăunorăproblemeăgraveădeăs<n<tate. 

ÎşiăaminteşteădeăunăjocăcuăLiceulăCFRăBraşov,ăcândămeciulăs-aăcâştigată
cu eseul pus de el, când profesorul Ionescu C-tin l-a felicitatăc<ldurosăşiăcaă
recompens<ă l-aă transportată laă Internatulă Grupuluiă Şcolară CFRă Aradă (undeă
locuia)ăcuămaşinaăpersonal<. 

 
Neă ceremă scuzeă pentruă toYiă ceiă careă nuă auă fostă menYionaYi,ă dară vinaă

pentruăacestălucruănuăaparYineăînătotalitateăautoruluiăciăşiăacelor care au uitat 
s<ă Yin<ă leg<turaă cuă noiă şiă s<ă neă furnizezeă dateă înă plusă pentruă completareaă
informaYilor. 

 
Profesor Ionescu Constantin 
Liceul CFR Arad 

 
 

Dup<ăRevoluYie celăcareăareăceleămaiămariămeriteăesteăOdiviuăŞerban,ă
careă aă insistată şiă aă g<sită resurse financiare pentru reabilitatea rugbyului 
ar<dean,ă participândă înă competiYieă cuă diverseă echipeă laă nivelă deă diviziaă B.ă
Dup<ăoă perioad<ă aă reuşită s<ă g<seasc<ă oameniă dispuşiă s<ă sprijineă sportulădeă
performanY<ăa Contor ZennerăşiăUniversitateaăAurelăVlaicu - prin contribuYiaă
rectoruluiă universit<Yiiă şiăconducerea acesteia - auăpusă um<rulă laă realizareaă
unei echipe la nivel competiYional înă aceast<ă perioad<ă Ovidiuă Şerbană aă
selecYionatădinădiferiteăcluburiăcareăauăcrescutăjunioriăde calitate performanYaă
şiă aă formată laă Aradă oă echip<ă competitiv<ă pentruă aă seă bateă laă titlulă deă
campioan<.ăCeleămaiămariăperformanYe aăavutăOvidiuăŞerbanăobYinândăloculă
IIăînăsuperălig<. 

 
Tic<ăBontea 
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Echipa Petrolul antrenată de prof. Mihai Calimente. 
 
 

Contor Zenner - UAV - De la o echip<ăamatoare,ălaăoăechip<ă
profesionist<ădinămareaăperformanY< 

 

ProfesorulăŞerbanăOvidiu,ămentorulăacestorăstructuri,ăaăînceputărugby-
ulăcaăoăjoac<,ălocuindăpeăCaleaăRomanilor,ălâng<ăStadionulăGloria,ăal<turiădeă
echipa de seniori P.T.T.R Arad, care-1 avea ca antrenor pe regretatul Titi 
lonescu (Crapul), în anul 1980. 

LaăsfaturileăprofesoruluiăMitanăCornel,ăcareăînfiinYaseăoăsecYieădeărugbyă
laăClubulăSportivăŞcolarăGloriaăArad,ăaătrecutălaăaceast<ăgrupare,ăfiindăjunior.ă
înăchiarăprimulăanădeălaăînfiinYareăechipa de rugby C.S.S. Gloria Arad a ratat 
deăpuYinăcalificareaălaăturneulăfinalădinăacelăan. 

Trecereaă laă senioriă înă anulă 1983ă aă fostă extremă deă dificil<,ă şiă datorit<ă
faptuluiăc<ăelăşiăcuăjuc<torulăMoYocanăerauăar<deni,ăiarăostilitateaăjuc<toriloră
veniYiăde peăalteămeleaguriăaăfostăevident<.ăDeăexempluăprimulăjuc<torăcareăaă
reuşităs<ăp<trund<ăînărândurileăechipeiădeăsenioriăaăfostădinăaătreiaăgeneraYieă
deăjuc<toriăformat<ădeăprofesorulăMitan. 

Dup<ăterminareaăstagiuluiămilitarăînăanulă1984ăşiădup<ăunăperipluăde un an 
laănouăînfiinYataăechip<ăPetrolulăArad,ăsportivulădinăaceaăperioad<ăOvidiuăŞerbană
treceă laă echipaăPolitehnicaăTimişoaraăundeăevolueaz<ă timpădeădoiă ani.ăAvândă
evoluYiiă buneă iă seăpropuneăde c<treăprofesorulăMitanăCornel,ă antrenoră înă aceaă
perioad<ăaăechipeiădcăseniori,ăs<ărevin<ălaăArad,ă înăanulă1986.ăDinăcauzaăunoră
neînYelegeriă înă cadrulă echipeiă deă senioriă (nuă eă cazulă s<ă leă amintesc),ă Şerbană
Ovidiuă accept<ă propunereaă deă a-1ă ajutaă peă prof.ă Mitană Cornelă înă preg<tireaă
echipei de juniori CSS Gloria Arad. Pl<cându-iămeseriaădeăantrenorăşiădatorit<ă
permanentelorăneînYelegeriădeălaăechipaădeăseniori,ărenunY<ălaăcarieraădeăjuc<toră
d<ruindu-seămunciiădeăpreg<tireăaătinerelorătalente. 
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Dup<ăoăperioad<ădcăucenicieăal<turiădeăprof.ăMitanăCornel,ă laăClubulă
Sportiv ŞcolarăGloriaăArad,ă întreă aniiă 1986-1990, timp în care s-aă reuşită oă
participareăînăanulă1990ălaăturneulăfinalăalăCampionatuluiăNaYionalădeăjuniori,ă
prof.ăŞerbanăOvidiuăaădezvoltatăoănou<ădirecYieăînărugby-ulăar<dean. 

Ină urm<toareleă rânduriă v<ă prezent<mă parcursul acesteia începând din 
anulă1991ăpân<ăînăprezent. 

Înă anulă 1991ă aă luată fiinY<ă Clubulă Sportivă Şcolară CFRă Aradă careă aă
funcYionatăpeă lâng<ăLiceulăCFRăArad.ăContribuYieă important<ă laă înfiinYareaă
acestui club au avut directorul liceului, prof. Cociu Sergiu şiă prof.ă Ionescuă
Constantină careă aă fostă şiă coordonatorulă acestuia.ă CSŞă CFRă Aradă aă fiinYată
pân<ăînăanulă1993ăoădat<ăcuăplecareaăprof.ăŞerbanăOvidiuălaăClubulăSportivă
CFRă Arad.ă Rezultateă notabileă realizateă înă aceast<ă perioad<ă auă fostă
participarea la turneeleăfinaleăaleăCampionatuluiăNaYionalădeăRugbyă junioriă
din anii 1992-1993.ă înă aceast<ă perioad<ă aă fostă promovată sportivulă Erdeiă
Emerică laă lotulă naYională deă juniori.ă înă anulă 1993ă echipaă CSŞă CFRă Aradă
particip<ălaăunăstagiuădeăpreg<tireăînălocalitateaăAuchă(FranYa)ăundeăreuşeşteă
ună rezultată deă egalitateă cuă echipaă Agen,ă oă victorieă cuă FCă Auchă şiă oă
înfrângere cu echipa Stade Toulusien, având onoarea ca meciul cu echipa din 
Tolouseă s<ă seădesfaşoareă înădeschidereaăunuiămeciădinăprimaă lig<ă înă faYaă aă
20.000 de spectatori,ăiarăŞerbanăOvidiuăaăfostăinvitatăs<ăcomentezeăînădirectă
la radio acest meci. 

Înă anulă 1994ă datorit<ă rezultateloră foarteă buneă obYinuteă laă echipaă deă
junioriă şiă cuă ajutorulă conduceriiă Clubuluiă Sportivă CFRă Aradă seă înfiinYeaz<ă
secYiaădeărugbyăseniori.ăînăanul competiYională1994-1995ăechipaăactiveaz<ăînă
cadrulăeşalonuluiăsecundăalăCampionatuluiăNaYionalădeăseniori,ăînăurm<torulă
anăcompetiYional,ărespectivă1995-1996,ăechipaăreuşeşteăcalificareaăînăDiviziaă
NaYional<ă A.ă Înă anulă 1996ă echipaă reuşeşteă s<ă participeă la turul Diviziei 
NaYionale.ă Oă dat<ă cuă îndep<rtareaă dubioas<ă aă prof.ă Şerbană Ovidiuă deă laă
conducereaăechipei,ăînătreiăluniădeăzileăechipaăseădesfiinYeaz<.ăUnaădinămarileă
greşeliăaleăprofesoruluiădeăatunciăŞerbanăOvidiu,ăeăc<ăaăîncercatăs<-şiăapropieă
foştiiă juc<toriă şiă uniiă conduc<toriă dină rugby-ulă ar<dean,ă dară niciă unulă dină
aceştiaă nuă auă v<zută înă prof.ă Şerbană ună omă deă rugbyă doritoră s<ă fac<ă
performanY<,ăciădoarăşi-auăv<zutădeămicileălorăinterese. 

Urmeaz<ăoăperioad<ă înăcareărugby-ulăar<deanădispare,ăneexistândănici 
unăproiectăşiăniciăunăomădispusăs<ăseăînhameălaăoăastfelădeămunc<! 

Datorit<ăfaptuluiăc<ăînăaceast<ăperioad<ănuămaiăexistaăniciăoăechip<ădeă
rugbyă înă Aradă şiă nedorindă caă acestă sportă s<ă dispar<ă dină aceast<ă localitate,ă
prof.ăOvidiuăŞerbanăseăhot<r<şteăs<ăînfiinYezeăoăechip<ăprivat<ădeărugbyăcareă
s-a numit RugbyăClubăArad,ă înăanulă1996.ăAceastaăparticip<ădinăanulă1997ă
pân<ăînăanulă2000ălaăCampionatulăNaYionalăDiviziaăB.ăAp<rut<ăînăprimaăfaz<ă
caă oă echip<ă laă careă s<ă evoluezeă înă form<ă amatoareă foştiiă sportiviă rugby-ştiă
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ar<deni,ă încet,ă încet, cu ajutorul unor sponsori precum METALCOMP 
ARAD,ă prină dl.ă directoră lov<nuYă (1997-1998), COMESO ARAD, prin dl. 
director Duca Ion (1998-1999),ă şiăBAZAăARAD,ăprină conducereaă acesteiaă
(1999-2000), s-a transformat într-oăechip<ăcareăîncercaăcuăbaniăpuYiniăs<ăfac<ă
performanY<ă cochetândă înă fiecareă ană cuă posibilitateaă deă aă promovaă dină
DiviziaăSecund<ăînăDiviziaăA.ăÎnăanulă1999ăal<turiădeăBAZAăARADăaăap<rută
caă susYin<toră şiă Universitateaă deă Vestă „Vasileă Goldiş‖ă dină Arad.ă Datorit<ă
faptuluiă c<ă finanYareaă uneiă echipeă deă rugbyă senioriă eraă dificil<ă şiă contextulă
economicăeraădur,ăunulăcâteăunul,ăsponsoriiămenYionaYiăs-au retras, iar în anul 
2000ăechipaăeraăînăpragulădesfiinY<rii 

Aăfostăoăperioad<ăgreaăpentruărugby-ulăar<dean,ăînăcareăCSăRugby Club 
Aradăîncercaăs<ămenYin<ărugby-ulăprintreăsporturileăar<dene. 

Într-o zi echipa avea meci în deplasare la echipa din Cristian (jud. 
Braşov).ăNeavândăbaniădeădeplasareăseăhot<r<şteăs<ănuăseămearg<.ăJuc<toriiă
auăinsistatăfoarteămultăs<ămergemălaăacestămeciăînăoriceăcondiYii,ăchiarăşiăcuă
trenulă „cuă naşul‖.ă Prină bun<voinYaă firmeiăB.A.Z.A.ăAradă înă ziuaă deă vineri,ă
deciăcuăoăziăînainteădeăplecare,ăseăpromiteă400ălitriădeămotorin<.ăAntrenorulă
Şerbană Ovidiuă iaă leg<turaă cuă dou<ă microbuzeă dină gar<,ă rugândă firmaă
respectiv<ă s<-iă duc<ă înă contravaloareaă celoră 400ă litriă deă motorin<.ă Aceastaă
esteădeăacord,ăaşaăc<ălaăoraă21.00ăechipaăpleac<ăspreăBraşov,ăsportiviiădormă
peă maşin<,ă seă ajungeă dimineaYaă acolo,ă joac<ă şiă câştig<.ă Practică dorinYaă şiă
d<ruireaă juc<toriloră deă aă continuaă s<ă joaceă laă Arad,ă înă ciudaă lipsuriloră
materiale pe care le avea echipa, l-auăf<cutăpeăOvidiuăŞerbanăs<ănuăcedezeăşiă
s<ăiaăleg<turaăcuăconducereaăUniversit<Yiiă―AurelăVlaicu‖ăAradăpropunându-
leă înfiinYareaă uneiă echipeă deă rugbyă înă cadrulă universit<Yii, pentruă c<ă înă
viziuneaă luiă apariYiaă acestuiă clubă eraă bazaă deă laă careă seă puteaă porni spre 
performanY<.ăRectorulădinăaceaăvreme,ădl.ăprof.ăuniv.ădr.ăCiraăaăfostădeăacordă
şiăastfelăapareăClubulăSportivăUniversitarăAurelăVlaicuăArad,ăcareăoădat<ăcuă
numirea d-neiăprof.ăuniv.ădr.ăLizicaăMihuYăîncepeăs<ăiaăavânt. 

Oă dat<ă cuă angajareaă prof.ă Ovidiuă Şerbană laă Universitateaă ―Aurelă
Vlaicu‖ă dină Arad,ă înă anulă 2000,ă s-aă ivită posibilitateaă înfiinY<riiă Clubuluiă
SportivăUniversitarăAradăcuăajutorulăconduceriiăUniversit<Yiiă―AurelăVlaicu‖ă
dină Arad.ă Acestă clubă aă fostă înfiinYată subă form<ă deă asociaYieă non-profit, ai 
c<ruiă membriă auă fostă cadreleă didacticeă dină cadrulă Universit<Yiiă ―Aurelă
Vlaicu‖ă dină Aradă şiă careă aă avută largulă sprijină aă rectoruluiă prof.ă univ.ă dr.ă
LizicaăMihuY.ă În anul 2001-2002ăaceast<ăechip<ăaăparticipatăînăCampionatulă
DivizieiăSecundeăaăFederaYieiăRomâneădeăRugby.ăLaăsfârşitulăanuluiă2002ăseă
poart<ădiscuYiiăcuădl.ăCaracioniăTudor,ăpatronăalăfirmeiăContorăZennerăAradă
şiă seă puneă bazaă uneiă colabor<riă cuă aceast<ă firm<.ă Din anul 2002, sub 
denumireaăC.S.U.ăCONTORăZENNERăARAD,ăechipaăparticip<ăînăeşalonulă
secundăalăCampionatuluiăNaYionalădeăRugby,ăseriaăVest. 
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Ină anulă competiYională 2002- 2003ă echipaă promoveaz<ă înă Diviziaă
NaYional<,ă far<ă caă oă echip<ă contracandidat<ă dină seriaă Vestă s<-iă pun<ă
probleme! 

Înainteădeă aă treceă înă revist<ă succesele,ăperformanYele,ă dară şiă eşecurileă
acesteiăfrumoaseăechipeăpeăcareăAradulăşi-a dorit-oăşiăaăavut-o,ăs<ăspunemăc<ă
prinărezultateleăeiăaăf<cutăcinsteăsportuluiăar<dean,ăiarăuniiădintreăcomponenYii 
eiă auă participată laă competiYiiă internaYionaleă deă anvergur<,ă peă careă echipaă
României le-aă susYinută înă aceast<ă perioad<,ă precumă Cupaă Mondial<,ă Cupaă
IRBălaăjunioriăşiăseniori,ăşiăauăridicatăcotaădeăevaluareăaăsportuluiăar<deanăpeă
planănaYionalăşiăinternaYional. 

 

 
 

Grămadă contra grămadă la semifinala din 2006 dintre CSUAV Contor 
Group cu Dinamo Bucureşti. 

 
Înă celeă ceă urmeaz<ă vomă exemplificaă aceast<ă evoluYieă aă echipei,ă prină

publicareaăunorăarticoleădinăpresaălocal<ăşiăcentral<ădespreădrumulăparcursădeă
acest „misionar‖ă ală joculuiă ar<deană deă rugby.ă Amă puteaă ziceă c<ă aceast<ă
echip<ă şi-aă onorată tradiYiaă şiă peă f<uritoriiă acesteia.ă Aceast<ă echip<ă aă
studenYimiiăar<deneănuăesteădecâtăoăreflectareăaăzbaterilorăşiăfr<mânt<rilor,ăaă
succeseloră dară şiă aă eroriloră peă drumulă deă golgot<ă spreă mareaă performanY<.ă
Trebuiaă subliniat<,ă totodat<,ă contribuYiaă autorit<Yiloră locale,ă aă celoră
academice,ă careă auă sprijinită activitateaă sportiv<ă ar<dean<ă înă generală dară aă
rugby-ului în mod special. 

 
Articol ―Observator arădean‖, 8 noiembrie 2006 
„Ieriăsearaăs-aădecisăînăcadrulăBirouluiăFederaYieiăRomâneădeăRugbyăc<ă

ediYiaă2003-2004 aăDivizieiăNaYionaleăvaăîncepeăpeă8ănoiembrie.ăMembriiăBFă
auăstabilităprogramulă turuluiăDivizieiăNaYionale,ăcareăurmeaz<ăs<ăseă încheieă
pe 8 martie 2004. Programul returuluiă înc<ănuăs-aăstabilit,ăelăurmândăs<ă fieă
decisă înă funcYieădeăprogramulăechipeiănaYionaleădinăaceaăperioad<ăaăanului.ă
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Celeă maiă greleă meciuriă dină primaă etap<ă leă voră aveaă celeă dou<ă echipeă nouă
promovate,ă careă voră întâlniă primeleă douaă clasateă dină ediYiaă trecut<:ăContoră
ZennerăAradăpeăSteauaăBucureştiăiarăMinerulăLupeniăpeăDinamoăBucureşti―. 

În Campionatulă naYională 2004-2005 echipaă ar<dean<ă terminaă
campionatulă peă loculă cinci,ă ratândă deă puYină calificareaă înă semifinaleleă
competiYiei,ă iară înă Campionatulă anuluiă 2005-2006ă devineă vicecampioan<ă
naYional<. 

Finala Arad — Steaua 9-26 (3-11), ConstanYa (20 mai 2006). Stadion 
Farul din ConstanYa. Ora: 18:00. TV: TV Sport (in direct). Spectatori: 
1.500. Arbitri: Emil Pirtoc, ajutat de Gheorghe Sabău şi Radu Petrescu. 
Arbitrul numărul 4: Dragoş lonescu. Arbitrii numărul 5 şi 6: Horea Meseşan 
şi Vlad Iordănescu. Au marcat: Fercu, 2lp, Dimofte, lip, respectiv Vlaicu, 
3lp, lt, Agiaccii, Dascălu, eseu colectiv Lotul echipei format din: Claudiu 
NăcuYă; Marian Grindei; Cosmin Chiroiu; LaurenYiu Buzea; Cornel Albu; 
lonuY Flemtea; Valentin Ursache; Dumitru Paraschiv; Cristian Stoica; 
Cătălin Vlădeanu; Constantin Ene; Robert Varodi; Bogdan Bradu; Daniel 
Stoica; Radu Achim; lonuY Dimofte; Florin Bălan; Cătălin Viaşu; Dragoş 
Preda; M. Mamoc; Mădălin Gârbău; Mihai Radu; Cristian Baca/u; Marian 
Floroiu; Silviu Nichescu; Cătălin Răileanu; Adrian Zeciu; Valentin Bordeci. 

 
 

Spicuiriădinăpresaăar<dean<ăprivindăactivitateaărugbystic<ăpeăanumiteă
paliere temporale 

 
Lacrimile vicecampionilor 
Este minutul 80 al finalei Diviziei NaYionale de rugby. Centralul Emil 

Pîrtoc fluieră, punând capăt uneia dintre cele mai spectaculoase partide a 
campionatului intern din ultimii ani. O partidă aplaudată la scenă deschisă 
de peste 1.000 de spectatori, o partidă care a adus faYă în faYă „abonata" 
tradiYională la titlul naYional, Steaua Bucureşti, şi marea revelaYie a acestui 
sezon, Contor Zenner CS UA V Arad. 

Explozie de bucurie în tabăra bucureşteană, tristeYe, enormă tristeYe pe 
feYele jucătorilor arădeni. Şi lacrimi, multe lacrimi. Lacrimile 
vicecampionilor şi o reacYie superbă a inimoasei galerii arădene, care a 
scandat minute întregi: „Pentru noi, sunteYi campioni!― 

ExperienYa a trium fat în faYa tinereYii 
 

A fost o partidă aşteptată cu interes, fiind prima care spărgea „ 
tradiYionalul ― Steaua - Dinamo, finala bucureşteano-arădeană fiind de fapt 
o confruntare între experienYă, pe de o parte, tinereYe şi dorinYă de afirmare 
de cealaltă. 
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Din păcate pentru elevii lui Ovidiu Şerban, talentul şi puterea de a 
specula totul a înaintării steliste a fost principalul atu, elementul care a 
înclinat balanYa în acest joc, eseurile înscrise pe finalul primei reprize şi 
apoi pe final de joc fiind decisive. 

TalentaYii dar tinerii jucători arădeni nu au reuşit să reziste presiunii 
partidei şi au greşit. Iar în rugby greşelile costă, o dovadă clară 
reprezentând-o cele trei ratări ale lui Fercu, cel mai bun jucător al echipei, 
care transformate ar fi putut schimba soarta partidei. Insă e la fel de 
adevărat că incursiunile sale şi ale lui StoichiYă au creat panică în tabăra 
stelistă, ridicând tribunele în picioare. 

 
Arădeni lipsiYi de şansă 
 

Perioadele de dominare şi ocaziile au alternat de o parte şi de alta, 
rezultatul final fiind stabilit şi graYie şansei. Asta gândindu-ne la fazele în 
care Fercu, Dimofte sau StoichiYă au fost la un pas de eseu. 

Scorul a fost deschis foarte rapid de stelişti, Vlaicu transformând o 
lovitură de pedeapsă în min. 2, egalitatea fiind restabilită de Fercu peste 
numai un minut, prin acelaşi procedeu. Acelaşi Vlaicu va duce scorul la 6-3, 
dar urmează o perioadă bună a arădenilor, punctată de incursiunile lui 
Fercu, StoichiYă şi Dimofte, rămase însă fără rezultat. ScăpaYi de emoYii, 
steliştii reuşesc prin Agiacai un eseu ce se va dovedi foarte important în 
economia partidei. Asta cu doar patru minute înaintea pauzei, tabela 
arătând după 40 de minute 11-3, Vlaicu ratând transformarea. 

Debutul actului secund îi aduce din nou la rampă pe cei doi 
transformeri. Fercu reduce din handicap, 11-6, dar ratează următoarele 
două lovituri de pedeapsă, Vlaicu înscriind pentru 14-6. Dimofte dă speranYe 
arădenilor, marcând pentru 14-9 în min. 52, peste doar câteva minute 
consumându-se momentul psihologic al partidei. StoichiYă trimite excelent o 
minge de urmărire, pe care o prinde la mai puYin de un metru de terenul de 
Yintă stelist, dar este blocat de Vlaicu, în urma fazei centralul Pîrtoc dând 
mingea bucureşteniilor. Imensă ocazie pentru studenYii arădeni, ratarea ei 
punându-şi amprenta pe evoluYia acestora din finalul jocului. Aceştia 
greşesc succesiv în tuşă, culmea unul din punctele lor forte, lucru de care 
bucureştenii profită la maximum, trecându-şi în cont două încercări, 
datorate grămezii, prima marcată de Dascălu, în min. 72, a doua cu 
pachetul de înaintare, în min. 79. Doar una dintre ele a fost transformată de 
Vlaicu, meciul încheindu-se cu scorul de 26-9 pentru Steaua, poate cam 
aspru, luând în considerare aspectul general al jocului. 
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SatisfacYie marcată de tristeYe 
 

Chiar dacă la final s-au arătat mai mult decât marcaYi de insucces, 
jucătorii Aradului merită toată admiraYia pentru ce au reuşit să realizeze în 
acest sezon. La doar trei ani după ce a promovat în prima divizie, Contor 
Zenner a reuşit să se claseze pe poziYia secundă în sezonul regulat, să 
elimine pe Dinamo în semifinale şi să dea o replică excelentă Stelei în 
ultimul act al competiYiei. Chiar dacă formularea e arhicunoscută, aceste 
medalii de argint, pe deplin meritate, au strălucirea aurului. Felicitări 
Contor Zenner CS UAV, jucătorilor, antrenorului Ovidiu Şerban, tuturor 
celor care v-au fost alături şi au făcut posibilă această performanYă! Vă 
mulYumim în numele Aradului! 

 
DeclaraYii la... cald! 
 

Ovidiu Şerban: „Am riscat folosind un demiu tehnic, am riscat apoi 
înlocuindu-l cu un demiu de luptă, din păcate nici unul nu s-a ridicat la 
nivelul pe care mi-l doream. 

Un alt capitol care m-a nemulYumit a fost tuşa. Acolo unde ştiam că 
Steaua are probleme, dar, culmea, problemele le-am avut noi. E rău când ai 
un antrenor care riscă şi jucători care nu o fac... 

Mi -au dat eseuri când mi-au ieşit pilierii, ambele cu grămada... MulYi 
m- au întrebat dacă la anul vom reuşi mai mult. Răspunsul meu este ,,Vom 
vedea!» 

Marin MoY: ,,Sunt mulYumit pentru acest al 24-lea campionat, al doilea 
consecutiv. Am avut un final mai bun, parcă ne-am dorit mai mult titlul. 
Oricum felicit Aradul, care în acest campionat s-a autodepăşit, iar în finală 
a contribuit la spectacolul oferit. Remarc şi fair-play-ul în care s-a 
desfăşurat meciul, fără durităYi, fără eliminări. Mi-aş dori ca şi arbitrajul să 
contribuie la spectacolul oferit, ceea ce ar asigura creşterea nivelului rugby-
ului românesc. Remarcăm pentru istoria rugby-ului arădean faptul că din 
formaYiile combatante au făcut parte următorii jucători: 

 
Contor Zenner: Chiroiu, Maxim, NăcuYă - Ursache, Paraschiv - Ene, 

C. Stoica, Cioriciu — Achim, Dimofte (o lovitură de pedeapsă) - Preda, 
StoichiYă, M. Mamoc, Floroiu — Fercu (două lovituri de pedeapsă). Au mai 
jucat: Buzea, D. Stoica, Vlădeanu, Dinu, Borcea, Grindei. Antrenor: Ovidiu 
Şerban. 

Steaua: Nere, Mihalache, Ion - Alexandru, Tigora - Melinte, Tatu - 
Agiacai (1 eseu) -1. Andrei, Vlad— C. Nicolae, Dascălu (1 eseu), Puiu, E. 
Petre — Vlaicu (3 lovituri de pedeapsă, 1 transformare). Au mai jucat: 
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Sponte, Zebega, Baraulea, Mocanii, Lupu, Sârbu, Dumbravă. Antrenor: 
Marin MoY. 

Au arbitrat: Central: Emil Pîrtoc; Judecători de margine: Gheorghe 
Sabău şi Radu Petrescu; Arbitrul numărul 4: Dragoş Ionescu: Arbitri 
numărul 5 şi 6: Horea Meseşan şi Vlad Iordăchescu. 

(Florin Coita, cotidianul „Informaţia Aradului", 22 mai 2006) 
 

 
 

CSU Aurel Vlaicu Contor Group 2006 - o echipă redutabilă. 
 

Regrete tardive 
 

Pentru prima dată o echipă din Arad ajunge aşa departe, într-o finală 
de Campionat NaYional, unde a fost foarte aproape să o şi câştige. Adversar 
i-a fost titrata Steaua Bucureşti, şi doar experienYa acesteia şi ostilitatea 
arbitrului a făcut ca acum să nu existe în palmaresul rugby-ului arădean 
titlul de campion. Acest deziderat se putea înfăptui anul competiYional 
următor, dar tipic românesc, anumite persoane au considerat că e prea mult 
ce realizase Şerban Ovidiu, şi au muncit din greu la îndepărtarea acestuia 

2004 — se aduc tineri jucători în Arad în perspectiva formării unei 
echipe de performanYă şi de mare viitor mai ales că în acel an echipa CSUA 
V Contor Zenner promovase în Divizia NaYională: 

Fercu Cătălin — se auzea în târg că la Braşov, la echipa pregătită de 
dl. Vasile Soporan, există un nucleu de jucători printre care şi Fercu 
Cătălin, deosebit de talentaYi. Toate echipele din România încercau să-i 
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înregimenteze. Se merge la Braşov, se discută cu dl. Vasile Soporan, 
prezentându-i-se programul echipei din Arad, ceea ce îl convinge pe acesta 
să dea jucătorii la Arad. Din acest moment sportivul Fercu Cătălin începe, 
confirmând calităYile pe care le avea, o ascensiune fulminantă ajungând 
jucătorul care este la ora actuală. 

 

Dimofte Ionuţ - un jucător masiv cu reale calităYi care nu şi-a găsit 
locul la alte echipe şi care a venit la Arad, unde datorită modului cum a fost 
pus în teren de către antrenor şi a creşterii abilităYilor de punere în valoare 
a calităYilor înnăscute pe postul de uvertură (nr. 10) a prins echipa 
naYională. Cu el este o mică istorie, pentru că o dată cu venirea lui la Arad 
cei de la echipa Steaua Bucureşti i-au promis marea cu sarea. El pleacă 
pentru o săptămână de la Arad la acest club şi constatând că de fapt erau 
promisiuni deşarte, iar condiYiile de la Arad erau mult mai bune, dă telefon 
antrenorului şi revine la echipa din Arad. 

 

Valentin Ursache. Dl. Anton, un căutător de talente îi propune 
antrenorului Şerban Ovidiu trei jucători: fraYii Stoica şi Bordea Valentin de 
la Rugby Club Ciorogârla Bucureşti. Aceştia vin la Arad însoYit de un al 
patrulea jucător, nechemat de dl. Anton care era Ursache Valentin. 
Antrenorul Ovidiu Şerban se întâlneşte cu ei şi are neplăcuta surpriză ca dl. 
Anton să spună că Ursache Valentin nu este printre jucătorii vizaYi să fie 
transferaYi la echipa din Arad, deoarece nu a jucat decât foarte puYin rugby 
şi că nu cunoaşte ABC-ul rugby-ului. In momentul când Ovidiu Şerban dă 
mâna cu Ursache Valentin şi simte în strângerea de mână fermitate, îi spune 
dl-ui Anton că şi acest jucător va rămâne la Arad şi că într-un an şi jumătate 
va prinde şi echipa naYională a României. Lucru ce s-a şi întâmplat. 

 

Ursache Andrei, fratele mai mare al lui Valentin, văzând că acestuia îi 
merge bine, vine în Arad şi în jur de trei luni de zile se ,, învârte " în jurul 
echipei, începe să se pregătească serios din anul 2005 sub comanda 
antrenorului Ovidiu Şerban, fiind începător 100% în ale rugby-ului, la fel ca 
şi fratele său. Îşi însuşeşte treptat ABC-ul, şi pentru a avea jocuri „în 
picioare‖ este împrumutat doar pentru meciurile oficiale echipei Bucovina 
Suceava, în rest pregăt indu-se la Arad. În campionatul 2006 şi 2007joacă la 
echipa din Arad, face progrese foarte mari, ajungând în prezent jucător de 
echipa naYională. 

2005 – deplasare importantă la meciul cu Minerul Lupeni, meci pe 
care dacă îl câştigăm ne calificam în primele patru echipe din România şi 
implicit în drumul pentru play-off şi implicit lupta la titlu. Echipa fiind foarte 
tânără, întâlnind o echipă motivată şi extrem de violentă, ajutată de un 
arbitraj ostil, intră timorată pe teren şi pierde la mustaYă meciul. Ovidiu 
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Şerban merge cu autocarul până în Petroşani unde coboară din autocar şi 
merge cu trenul spre casă. Facem o paranteză şi spunem că dacă Minerul 
Lupeni ar fi câştigat meciul cu Farul ConstanYa, echipa din Arad ar fi fost 
oricum în play-off-ul competiYiei. Meciul dintre Minerul Lupeni şi Farul 
ConstanYa s-a întrerupt dubios în min. 22, decizie luată de arbitru, iar astfel 
echipa din ConstanYa s-a calificat ea în primele patru echipe din România. 
Acest moment din primăvara anului 2005 a fost punctul de plecare a unei 
echipe extrem de competitive, extrem de tinere care prin gestul făcut de 
antrenorul Ovidiu Şerban a înYeles că, chiar dacă au o vârstă fragedă 
trebuie să se maturizeze. În acel an echipa din Arad a terminat pe locul cinci 
în Campionatul NaYional a României. 

2006 – finala la ConstanYa. Echipa se află într-un tonus foarte bun, 
foarte încrezătoare în forYele proprii şi se pregătea de o mare victorie 
deoarece în acel an dominase copios partenerele de întrecere, singurele 
meciuri pierdute fiind cele în care s-a jucat cu echipe formate din mai mult 
„de 15 jucători‖. Echipa pleacă de marYi spre ConstanYa pentru a pregăti 
cât mai bine finala cu Steaua Bucureşti. Pe drumul dintre Bucureşti şi 
Urziceni se întâmplă un eveniment rutier grav în care este implicat şi 
autocarul echipei. La o depăşire regulamentară a unui autoturism, şoferiYa 
acestuia fiind începătoare pierde controlul volanului, iese de pe carosabil şi 
intră într-un pom. Echipa CSUA V Contor Group Arad intervine la salvarea 
pasagerilor din autoturismul avariat, se aşteaptă poliYia, ambulanYa şi 
elicopterul SMURD. A fost un semn de rău augur, acest eveniment lăsând o 
urmă în psihicul tinerilor jucători a echipei din Arad care la acea dată avea 
o medie de vârstă cu puYin peste 21 de ani. 

În anul 2007 echipa se desfiinYează o dată cu îndepărtarea prof.  Şerban 
Ovidiu. Această echipă de mare viitor a fost distrusă pe considerente greu de 
înYeles după ce s-a prezentat trei ani de zile ca o forYă a rugby-ului românesc. 

Această echipă a promovat o multitudine de sportivi la echipele 
naYionale de tineret şi seniori, unii dintre ei participanYi la Cupa Mondială 
din anul 2006. Printre aceşti sportivi menYionăm pe Cătescu Cătălin, Viaşu 
Cătălin, Grindei Marian, Maxim Florin, fraYii Ursache, AdăscăliYei Mihai, 
fraYii Stoica, Fercu Cătălin, Dimofte IonuY, Ene Constantin etc. 

Specificăm pentru necunoscători că trecerea de la juniorat la seniorat 
în jocul de rugby este foarte grea. ToYi aceşti jucători au venit la Arad ca 
juniori, nu ca jucători gata formaYi, iar unii dintre ei, ca fraYii Ursache, au 
învăYat ABC-ul rugby-ului la Arad. 

Florin Coita 
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―SportăArad‖:ă―Caracioni a fost minYit".. 
„Zilele trecute, conducerea Contor Group Arad şi-a anunYat oficial 

retragerea sprijinului pentru echipa de rugby arădeană, drept pentru care 
sportul cu balonul oval dispare - din nou - din peisajul sportiv al oraşului 
nostru. Cele mai mari performanYe ale rugby-ul arădean s-au legat de 
numele lui Ovidiu Şerban, care a construit din nimic o echipă ce a urcat 
până pe locul doi în prima liga şi care atunci când a lăsat din braYe aceasta 
formaYie s-a ales praful de ea. Valorosul antrenor activează acum în 
Ungaria, la Szâzhalombatta, dar regretă dispariYia fenomenului rugbystic 
din oraşul de pe Mureş, deşi se aştepta la un asemenea final nefericit... 

- Ovidiu, după exact 10 ani, sportul cu balonul oval devine iarăşi 
amintire în Arad... 

- Vă daYi seama că eu sunt primul care regret acest lucru, fiindcă am 
luat- o de la O în 1997, am pus mult suflet şi credeam cu adevărat în ziua în 
care echipa Aradului va deveni campioană naYională. Am fost sprijinit de 
Universitatea «Aurel Vlaicu» şi Contor Group Arad, cărora le datorez mult, 
însă nu pot spune acelaşi lucru despre nişte oameni «binevoitori» din Arad. 
Ei m-au îndepărtat de la CFR Arad în anul 1993 şi echipa s-a desfiinYat în 
trei luni de zile, acelaşi lucru s-a întâmplat şi acum. Istoria s-a repetat, doar 
ca de această dată a mai fost un personaj din interiorul firmei Contor Group 
care m-a săpat sistematic şi - practic a provocat această cădere. 

- Ai putea să te întorci puYin asupra episodului ce a dus la plecarea ta 
de la echipă? Nu de alta, dar timpul a demonstrat că acela a fost momentul 
în care s-a decis soarta rugby-ului arădean... 

- După un an în care am ajuns vicecampioni naYionali, era normal ca 
toYi să ne dorim mai mult. Din păcate, s-au pierdut nişte meciuri pe aerele de 
vedete ale jucătorilor de la naYională, cărora eu le-am atras atenYia că nu 
dau destul pentru echipă sau fac exact invers faYă de ceea ce le ceream eu. 
ExplicaYia găsită de aceşti oameni binevoitori din anturajul echipei a fost că 
eu devenisem un antrenor depăşit, care nu mai poate Yine pasul cu echipa. In 
acel moment, personajul de la Contor Group, care activa şi în cadrul 
clubului, a avut grijă să-i toarne cu tolcerul preşedintelui Tudor Caracioni 
nişte prostii mai mari ca el. Aşa s-a ajuns ca după câYiva ani buni în care am 
colaborat foarte bine, domnul Caracioni să mă acuze că am umblat la banii 
jucătorilor, ceea ce nu este adevarat şi v-o pot confirma şi jucătorii. Fiindcă 
niciodată nu am fost un «lingău» şi îmi cunosc valoarea de antrenor, am 
plecat pe loc şi am ales să dau curs unei oferte mult mai bune din punct de 
vedere financiar, la o echipă din Ungaria la care sunt apreciat şi respectat. 
La Szâzhalombatta, chiar am găsit liniştea şi condiYiile pentru performanYă 
şi nici din punct de vedere financiar nu mă pot plânge. 
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- Este adevărat că ai cochetat şi cu Dinamo imediat după ce ai plecat 
de la Arad? 

- Am fost chemat la negocieri de generalul Popescu şi de principalul 
sponsor. Insă, câYiva jucători nu m-au dorit fiindcă însemna să-i pun la 
muncă şi poate chiar să le răpesc autoritatea în cadrul echipei. Au mai fost 
contacte şi ulterior cu Dinamo, dar, apoi m-am gândit mai bine şi am ajuns 
la concluzia că nu e pentru mine o echipă din Bucureşti. Rămân un arădean 
convins, cred că Aradul e cel mai frumos oraş din lume şi în Ungaria de 
multe ori mi-e dor de oraş şi arădeni. 

- Şi totuşi, crezi că motivele pentru care Contor Group sunt legate 
numai de aspectul financiar? 

- Nici vorbă. Societatea ar fi avut banii necesari, dar, probabil, 
preşedintele Caracioni a înYeles că a fost minYit şi înşelat de oamenii de 
lângă el şi a fost prea dezamăgit să continue. 

- Revenind la echipa pe care ai format-o, nu-Yi pare rău că alte echipe 
din Yară profită de munca ta? Jucătorii au fost declaraYi liberi de contract şi 
pot semna pentru orice altă formaYie... 

- Pe unii dintre ei i-am făcut oameni aducăndu-i la Arad şi e dureros 
să constaYi că mi-au întors spatele. Nu toYi, e adevărat, marea majoritate a 
lor dăndu-şi seama că au avut numai de suferit de când am părăsit eu 
echipa. De bine de rău, la Arad au avut parte de casă, masă, şcoală şi vă 
spun ceva în premieră: internaYionalii Fercu, Dimofte sau Ursache nu 
doreau să plece sub nicio formă din oraşul nostru. Nu ştiu dacă rezolvă 
mare lucru că merg acum la Steaua, pentru că atât acest club, cât şi 
Dinamo, au serioase probleme financiare din câte ştiu eu. După părerea 
mea, Aradul ar fi câştigat la pas campionatul în sezonul viitor daca nu se 
întâmpla ce s-a întâmplat. Cu echipa ce-o aveam şi încă 3-4 jucători cu care 
mai vorbisem să vina la Arad. Acum - însă - este tardiv, într- un fel, şi-a 
atins şi FederaYia scopul. I-a dus unde a dorit ea pe jucătorii noştri cei mai 
buni, iar Aradul nu mai ameninYă hegemonia Bucureştiului. 

- Există posibilitatea să te mai înhami în viitor la resuscitarea rugby-
uliii arădean? 

- Am şi discutat acest lucru cu doamna rector de la UA V, Lizica Mihut 
şi dânsa şi-a dat acordul pentru o echipă 100% studenYească. Pe de altă 
parte, însă, nu doresc să mă grăbesc, vreau să se mai liniştească apele, să 
mai îmbătrânească generaYia atotştiutoare, care numai de dat din gură e 
bună. Oricum, dacă se va decide pornirea acestui proiect acum, aş avea 
încredere să i-l încredinYez lui Claudiu Sandache, un profesionist adevărat. 
Eu am pornit pe un drum în Ungaria, mi-am luat un angajament faYă de 
nişte oameni care au fost foarte corecYi faYă de mine şi care-şi doresc să facă 
performanYă". 
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Misiune încheiată: C.S. Universitatea „Aurel Vlaicu” în Divizia  
Naţională de rugby! 

 
,,După un sezon de metronom, în care a dominat copios seria de vest a 

ligii secunde, echipa pregătită de Ovidiu Şerban a câştigat barajul de 
promovare în Divizia NaYională, disputat sâmbătă la Braşov. Arădenii s-au 
impus cu 12-3 în faYa GriviYei şi au revenit în stil mare pe prima scenă a 
rugby-ului românesc 

Plecată spre Braşov din postură de mare favorită în meciul de baraj 
pentru promovarea în prima ligă, C.S. Universitatea ,,Aurel Vlaicu‖ Arad a 
confirmat şi în cel mai important meci al sezonului. CazaYi la pensiunea 
„Nina ‖, situată în cartierul braşovean Noua, rugbiştii pregătiYi de Ovidiu 
Şerban au efectuat antrenamentul oficial de dinaintea barajului în cursul 
serii de vineri. Încă de atunci, vremea se anunYa câinoasă sub Tîmpa, 
şedinYa de pregătire desfăşurându-se pe o ploaie măruntă şi un frig 
pătrunzător. 

Sâmbătă, în ziua jocului, presiunea era foarte mare în tabăra 
„studenYilor", conştienYi că o zi proastă, mai ales în contextul condiYiilor 
meteo, le-ar putea irosi munca de un an. ,,Am venit aici să rezolvăm o 
treabă. Nu avem voie să pierdem acest meci, faceYi totul pentru a câştiga. 
Este cel mai important meci al sezonului‖, a fost doar o parte a mesajului 
lui Şerban, la ieşirea de la vestiare. Ritualul din vestiarul arădenilor, înainte 
de meci, a fost unul impresionant, jucătorii încurajându-se între ei ca 
înaintea unei lupte pe front, unde doar câştigătorul rămâne în viaYă. 
Tehnicianul formaYiei universitare, Ovidiu Şerban, a fost tensionat şi cu greu 
şi-a putut stăpâni emoYiile şi în timpul meciului, agitându-se pe margine pe 
parcursul întregului meci. 

Barajul s-a jucat pe o vreme infernală: ploaie torenYială, rafale de 
vânt şi 5-6 grade! Lăsând la o parte valoarea adversarei, GriviYa fiind o 
echipă puternică şi bine închegată, vremea a fost de-a dreptul imposibilă la 
ora jocului, astfel că tehnicitatea şi plusul de viteză al celor de la C.S. 
Universitatea „Aurel Vlaicu‖ erau anulate din start. Tot meciul s-a jucat pe 
o ploaie torenYială, rafalele de vânt şi cele doar 5-6 grade completând un 
tablou ce ducea mai mult a iarnă decât a început de vară. Gazonul a rezistat 
însă foarte bine şi deşi am consemnat o primă repriză de uzură, în care 
ambele echipe nu au riscat nimic, nivelul de joc a fost unul bun, apreciat şi 
de reprezentanYii federaYiei prezenYi la meci. Având tot lotul complet pentru 
decisiva partidă cu GriviYa, Şerban a aliniat cel mai bun „15‖ avut la 
dispoziYie, singura surpriză fiind poate netitularizarea lui Xăruş, care a făcut 
joncYiunea cu echipa de abia în ziua meciului, „internaYionalul‖ Aradului 
întorcându-se de la Tulcea, unde a susYinut examenul de Bacalaureat. 
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Deşi la pauză s-a înregistrat un scor neobişnuit în rugby, 0-0, tabela 
putea fi modificată la loviturile de pedeapsă ratate de Vlad (min.5, 25), 
respectiv Podăreanu (min.10). Din cauza vremii nefavorabile au intervenit 
iminent şi accidentările, Floroiu părăsind terenul după doar 20 de minute în 
urma durerilor la genunchi, locul acestuia fiind luat de Gobjilă. Nu a scăpat 
de probleme nici centralul braşovean RăduYă, care s-a accidentat în minutul 
30 şi i-a lăsat locul la centru colegului din Cluj, Nicolae Copil. 

Eseurile lui StoichiYă şi Stoica, reuşite în repriza secundă, au făcut 
diferenYa la capătul unui baraj disputat şi istovitor din punct de vedere fizic 
MuştruluiYi serios la vestiare de Şerban, „studenYii‖ au preluat clar 
iniYiativa în minutul secund şi dominarea teritorială s-a concretizat pe tabelă 
în minutul 54, atunci când după o acYiune prelungită în jumătatea adversă, 
StoichiYă a pătruns superb printre doi adversari şi a culcat balonul în 
terenul de Yintă, scor 5-0. Vlad a ratat transformarea şi conturile nu erau 
nici pe departe încheiate, de acest lucru fiind conştient şi antrenorul 
arădean, care din minutul 50 l-a aruncat în luptă şi pe Păruş, intrat în teren 
cu forYe proaspete. Tensiunea avea să atingă cote maxime cu zece minute 
înainte de final, atunci când Podăreanu a transformat o lovitură liberă, scor 
5-3 şi ultimele zece minute se anunYau dramatice. Aradul a desfăşuratat în 
prelungiri, a dat lovitura de graYie prin căpitanul Daniel Stoica, care a 
înscris eseul decisiv în urma unei acYiuni cu grămada, evident superioară 
celei bucureştene. Vlad a transformat eseul, scor 12-3 şi fiesta s-a declanşat 
câteva secunde mai târziu, când clujeanul Copil a pus capătul unui meci 
istovitor în special din punct de vedere fizic. 

C.S. Univ. ,, Aurel Vlaicu ‖ Arad - Rugby Club GriviYa 12-3 (0-0) 
Teren „Noua " Braşov, spectatori 200 
Au punctat: StoichiYă (54) şi Stoica (80) - eseuri, Marian Vlad (80) - 

transformare, respectiv Podărescu (70) - lovitură liberă 
Arad: NăcuYă, Buzea, Chiroiu — G. Catargiu, M. Catargiu — Stoica, 

Sălăvăstru, Grindei — Podea, Vlad, Lemnarii, Bordea, StoichiYă, Strună, 
Floroiu. Au mai jucat: Păruş, Radu Mihai, Ioaneş, Purice, Gobjilă, Gal, 
Dîngă şi Bălan. Antrenor: Ovidiu Şerban 

GriviYa: Forminte, Iacob, Martinescu, Nan, Stoicescu, Dan, Arsene, 
Perniu, Podărescu, Preda, Ştefan, Galin, Nicolescu, Niculae, MereuYă. Au 
mai jucat: Pădureanu, Abaseaca, Apostol, Codescu, Ionică, PiYirigă, NuYu. 
Antrenor: Alex Marin 

Arbitri: Cristian RăduYă (Braşov) - Nicolae Copil şi Bogdan Cantor 
(ambii din Cluj). Jucătorul meciului: GheorghiYă Catargiu. 

Sport Arad, Dan Coita 
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OvidiuăŞerban,ălaăaătreiaăpromovareăcuăAradul! 
 

A fost o victorie şi implicit o promovare merituoasă a întregii echipe, 
dăruirea şi pregătirea fizică fiind decisive în barajul cu GriviYa. Pe post de 
principal „ vinovat ‖ al promovării, a treia la cârma Aradului (primele două 
în 1994 şi 2004), îl trecem pe Ovidiu Şerban, care a demonstrat încă o dată 
că poate realiza lucruri mari dacă este lăsat să lucreze în linişte. „Dacă 
vremea era bună, câştigam mult mai clar, important e că a ieşit bine şi ne-
am îndeplinit obiectivul. Sunt obosit, dar mulYumit că am reuşit să facem 
foarte multe într-un an. Greul de abia acum începe pentru noi, va trebui să 
ne întărim pentru că ne aşteaptă un sezon dificil în Divizia NaYională‖, a 
declarat imediat după meci tehnicianul Aradului. 

S-au simYit ca şi acasă la Braşov 
Arădenii au încins hora bucuriei la mijlocul terenului şi la final au 

salutat şi frumoasa galerie formată din familiile şi prietenii celor cinci 
jucători originari din Braşov (Lemnaru, Păruş, StoichiYă, Sălăvăstru şi 
Bîtia) dar şi din jucătorii ŞtiinYei Petroşani, cealaltă echipă promovată în 
urma barajului de sub Tâmpa, în meciul cu Sportul StudenYesc. O frumoasă 
performanYă obYinută de tânăra şi ambiYioasa echipă a Aradului, care după 
doar un an împreună, reuşeşte să promoveze la pas în Divizia NaYională. 

2009 - Barajul de promovare pentru Liga NaYională de Rugby (mai, 
Braşov) dintre CSU A V MVT Arad şi GriviYa Bucureşti. Pe o vreme 
câineasca în care temperatura era la -1 grad şi când ploua şi când nigea, 
meciul s-a disputat în nişte condiYii extrem de stranii: deşi echipa din Arad 
domina copios echipa din Bucureşti aceasta era întoarsa permanent de către 
arbitru din drumul spre eseu. In rândul echipei se instalează panică, 
antrenorul echipei, Ovidiu Şerban, îi încuraja spunându-le că nu se va mai 
putea duce acest tip de joc la infinit şi că buna lor pregătire alături de jocul 
tactic superior îşi va spune cuvântul până la sfărYitul meciului. Parcă 
ascultat de divinitate se întâmplă un lucru straniu, arbitrul se accidentează, 
este înlocuit de un altul care are altă manieră de arbitraj nefavorizând 
niciuna dintre echipe şi superioritatea echipei din Arad aduce calificarea. 
Suntem în Divizia NaYională pentru a treia oară. 

In anul competiYional 2009-2010 se realizează mai multe performanYe 
printre care clasificarea pe locul V a Diviziei NaYionale şi clasarea pe locul 
III la Turneul IRB Cupa Mării Negre de la Tbilisi (Georgia).Vă prezentăm 
echipa folosită în meciurile din Georgia: Xăruş, Maxim, Grindei - 
Drenceanu, Morarii - Purice, Burcea, Sălăvăstru - Calafeteanu, Filip - 
Strună, StoichiYă, Iftode, Gobjilă - Fercu, Bitia, Beca, G. Catargiu, Ciocan, 
Lemnaru, Conache, Florea, Vlad şi BălYatu. Din păcate, datorită faptului că 
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Consiliul JudeYean şi Primăria din Timişoara fac o ofertă de nerefuzat 
sponsorul MVT pleacă la echipa din Timişoara. 

Observatorăar<deană- Sorin Haut  
 
 

Obiectivulărugbiştilor deălaăCSUăMVTă―AurelăVlaicu:ăaccedereaăînă
careulădeăaşi! 

 
Înainte de startul play-off-ului, antrenorul CSU MVT ―Aurel Vlaicu‖ 

Arad, Ovidiu Şerban, a prezentat programul şi obiectivele echipei pentru 
următoarea perioadă. Obiectivul echipei de rugby a Aradului este 
―accederea în primele patru echipe ‖, deziderat pentru îndeplinirea căruia 
Ovidiu Şerban spune că sunt necesare ―şapte victorii din zece partide ‖. 
Antrenorul celor de la CSU MVT ―Aurel Vlaicu‖ Arad consideră că 
meciurile împotriva echipelor Steaua, Dinamo, Baia Mare şi Farul 
ConstanYa vor fi cele mai dificile, având în vedere că adversarii sunt de 
tradiYie iar jucătorii lor ―joacă şi pentru echipă, nu numai pentru bani ‖. La 
polul opus s-ar afla dubla confruntare cu echipa din Timişoara, a cărei 
jucători― se pregătesc special pentru meciul cu noi. Eu vreau să fac 
performanYă, nu mă interesează orgoliile locale‖, a precizat antrenorul 
rugbyştilor arădeni Ovidiu Şerban s-a dovedit puYin critic faYă de proprii săi 
jucători, subliniind faptul că ―sponsorul şi Universitatea şi-au făcut datoria 
în proporYie de sută la sută şi chiar peste. Eu nu mai vreau să dau vina pe 
accidentări ‖, a precizat Şerban, arătând că de-acum încolo performanYa 
clubului va Yine în proporYie covârşitoare de devotamentul jucătorilor faYă 
de clubul care îi plăteşte. ―Jucătorii Stelei au jucat la Cluj doar pentru 
stema de pe tricou, ai mei se gândesc în primul rând la salar. Nu avem 
datorii faYă de nimeni, mâine jucătorii urmând să încaseze ultimele prime de 
joc‖, a anunYat Ovidiu Şerban, încă supărat pentru ultimele rezultate 
nesatisfăcătoare ale echipei. 

 
“Studenţii” încep play-off-ul:  
Arad - Steaua, sâmbătă de la ora 10:00, la Sânicolau Mic 
Sâmbătă, de la ora 10:00, pe terenul din Sânicolau Mic se va 

desfăşura meciul împotriva echipei Steaua Bucureşti, restanYă contând 
pentru prima etapă a play-off-ului. Antrenorul CSU MVT ―Aurel Viaicu ‖ănu 
se va putea baza în acest joc pe o serie de jucători accidentaYi, dar nici pe 
Cătălin Fercu, accidentat la ultima acYiune a ―stejarilor’ şi pe căpitanul 
naYionalei, Stelică Burcea, acesta programăndu-şi din timp nunta pentru 
data de 24 iulie. în perioada următoare, CSU MVT ―Aurel Vlaicu ‖ va mai 
disputa câteva jocuri de campionat, la Baia Mare şi cu Timişoara, după 
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care, la sfârşitul lunii august, echipa va pleca în Georgia, ―unde vom 
reprezenta România’’ pentru a participa la un turneu internaYional alături 
de alte şapte echipe. Ovidiu Şerban spune că în ciuda aglomerării 
programului la revenirea din Georgia (începutul lunii septembrie), ―vom 
intra în circuitul International Rugby Board‖, fapt ce va creşte prestigiul şi 
recunoaşterea internaYională a echipei arădene de rugby. 

Din păcate, datorită faptului că Consiliul JudeYean şi Primăria din 
Timişoara fac o ofertă de nerefuzat sponsorul MVT pleacă la echipa din 
Timişoara. Astfel echipa de rugby a Timişoarei a crescut în două săptămâni 
cât altele în zece ani. „AchiziYionăndu-l‖ pe Dan Dinu, fostul finanYator 
principal al CSU MVT Arad, gruparea de pe Bega luat la ,,pachet‖ şi 
jumătate din formaYia creată de Ovidiu Şerban pe malurile Mureşului. 

Fiindcă arădenii nu au putut demonstra în faYa Comisiei pentru 
Statutul Jucătorului al FederaYiei Române de Rugby că şi-au achitat toate 
drepturile financiare faYă de jucătorii săi (şi însuşi foştii componenYi ai CSU 
ştiu foarte bine că au fost plătiYi până la ultimul leu), memoriile lui Fercu et. 
comp au avut câştig de cauză. Aşa s-a făcut că: Stelian Burcea, Valentin 
Calafeteanu, Vasile Rus, Cătălin Fercu, Mădălin Lemnaru, Dorin Lazăr, 
Marian Drânceanu, Alexandru Xăruş, Gelu Ene, Eugen Iftode, Gabriei 
Conachi şi Valentin Roşu au şi fost deja legitimaYi la RCM Timişoara, 
făcând inutil apelul celor de la CSU Arad la decizia aşteptată de FRR. 

Aşa stând lucrurile, Dan Dinu a luat cu el fără probleme ―spuma‖ din 
echipa Aradului şi asta pentru că pe holurile FederaYiei conduse de Alin 
Petrache este considerat un „ investitor cheie ‖ pentru rugby-ul românesc. 

In fine, arădenilor nu le rămâne decât să-şi lingă rănile şi să o ia de la 
capăt. Contând în continuare pe 18 jucători, Ovidiu Şerban şi Florin Bălan 
şi- au sigurat deja serviciile a şase jucători: un pilier, un taloneur, doi 
jucători de linia a dona, un jucător de linia a treia, un demi şi un fundaş. 

ToYi au până în 21 de ani, urmând ca până la finalul anului echipa să 
mai fie întărită cu cel puYin patru ,,piese‖ grele. Tuturor acestora li se mai 
alătură patru juniori din pepiniera proprie, care au dat satisfacYie la meciul 
de Cupă disputat acum două săptămâni la Bucureşti, împotriva celor de la 
GriviYa Bucureşti. Rămâne de clarificat situaYia lui GhiYă Catargiu, care era 
aşteptat la Arad pe 22 octombrie, dar nu a mai dat niciun semn de viaYă. 

Sportarad.ro - Ion Coste 
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CelămaiădurăepisodădinăcarieraăantrenoruluiăOvidiuăŞerban 
 

31 martie 2010 a fost ziua blestemată în care Alex Grădinaru a suferit 
în timpul meciului cu CSM Baia Mare o accidentare groaznică. Diagnosticul 
medicilor a fost teribil: traumatism coloană cervicală cu fractură, bipcireză 
brahială şi paraplegie, ceea ce însemna că Alex avea să rămână paralizat de 
la brâu în jos. Au urmat trei luni şi jumătate de chin prin spitale, pentru ca 
pe 15 iulie să înceteze din viaYă, în urma unui stop cardio - respirator. 
Moartea lui Alex a căzut ca un trăznet pentru colegi şi antrenor şi în general 
pentru întreg rugby-ul românesc. 

„A fost un an prost pentru rugby-ul arădean, nu pot fii mulYumit de 
niciun aspect. Trebuie să regândesc strategia atât la echipa de seniori cât şi 
la juniori. Vina îmi aparYine şi mie, pentru că nu am ştiut gestiona cum 
trebuie lucrurile, a fost şi voinYa mea, dar unii au înYeles complet greşit cum 
se ajunge la performanYă. Ceea ce s-a întâmplat cu Alex Grădinaru m-a dat 
peste cap, nici acum nu mi-am revenit complet. Poate că nu am lăsat să se 
vadă prea mult asta, dar m-a lovit tare de tot acel episod, nu pot să uit că eu 
l-am trimis pe teren... Lovitura din partea statului, de tăiere a salariului cu 
25 la sută, este un alt moment de tristă amintire, care nu avea cum să nu mă 
afecteze‘‘ a spus antrenorul Ovidiu Şerban. 

Tot el declara: ,,Accidentări le ne-au pus mari probleme aproape tot 
campionatul, dar cu toate acestea am terminat în picioare sezonul şi am 
reuşit să ne calificăm în Superligă. Dacă faceYi o statistică, toYi jucătorii 
care s-au pregătit doar cu mine au fost apYi, iar cei care veneau din alte 
părYi cădeau pe rând. Singura satisfacYie în acest an este că acei copii, cu 
care am pornit de la zero şi cu care am reuşit să promovăm, au confirmat în 
prima divizie.‖ Strategia pentru sezonul viitor a fost schimbată radical, în 
sensul că la Arad se doreşte formarea unei echipe tinere, care să parcurgă 
etapele normale spre performanYă. Singura condiYie pentru ca această 
generaYie de perspectivă să reuşească este ca factorii locali să sprijine 
financiar acest sport atât de bine văzut în lume: ―Dacă oamenii din Arad 
vor înYelege să ajute acest sport, perspectivele sunt îmbucurătoare. Nu 
trebuie uitat că jucăm într-un campionat tare, eu nu mă bat cu licee sportive 
sau cluburi şcolare, mă bat cu cluburi tari, cum sunt Steaua, Baia Mare, 
Dinamo sau Farul. Anul viitor vom fi probabil cea mai televizată echipă 
arădeană, iar rugby- ul este al treilea sport în lume, ca şi impact.‖ 

Pus să numească cel mai reprezentativ rugbyst al echipei în 2010 dar 
şi sportul sau sportivul care l-a impresionat plăcut în acest an, Şerban nu a 
stat prea mult pe gânduri, nominalizându-i pe căpitanul echipei, Daniel 
Stoica şi Cosmin Muj, dublu campion mondial la gimnastică aerobică: 
―Jucătorul care l-am simYit cel mai mult lângă mine, atât la bine cât şi la 
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greu, este Daniel Stoica, care a vrut la un moment dat să se retragă din 
rugby. Exceptând rugby-ul, îmi place ce văd la lupte, unde s-a format o 
echipă puternică sau la secYia de judo a CSŞ Gloria, iar dacă ar fi să 
numesc un sportiv care m-a impresionat este Cosmin Muj, după părerea mea 
cel mai medaliat sportiv al Aradului.‖ Antrenorul echipei arădene de rugby 
îşi va petrece Revelionul acasă, alături de cei dragi: ―Am decis să rămân 
acasă, în familie, pentru a-mi pune ordine în gânduri, deoarece a fost un an 
greu şi solicitant.‖ 

In Campionatele din anii 2012 şi 2013 (sistemul competiYional s-a 
schimbat în formatul primăvară-toamnă) echipa evoluează în Divizia A a 
Campionatului NaYional de rugby. Î anul 2012 s-a realizat o clasare pe locul 
III în Divizia NaYională de rugby în 15 şi o clasare pe locul III în Divizia 
NaYională de rugby în 7. Un număr de 8 sportivi au fost promovaYi în echipa 
naYională de seniori şi tineret. Jucătorii selecYionaYi: Ciuriuc Iulian, Ene 
Gabriel,Constandache Petre, Gorcioaia Marian, Mazăre IonuY, Tiron Ilie, 
Tomascu Ioan, Borş Teodor. 

In anul 2013 chiar dacă bugetul secYiei de rugby s-a diminuat foarte 
mult şi o parte din jucătorii valoroşi au plecat la alte cluburi din lipsa 
motivaYiei financiare, s-a reuşit clasarea pe locul 5 în Campionatul NaYional 
de Rugby în 15, Divizia A. In ciuda faptului că media de vârstă a echipei 
este de 21 de ani, rezultatele sunt foarte bune şi prin faptul că anul acesta, 
ca de altfel şi în ceilalYi ani, secYia promovează jucători la echipa naYională 
de seniori şi de tineret. Jucători selecYionaYi în echipa naYională: Ghiur 
Alexandru, Leonti Alexandru, Gabor Alexandru 

Rugby ştii de la CS Universitatea Aurel Vlaicu Arad s-au descurcat 
bine, debutând cu dreptul în play-out-ul Diviziei NaYionale. Arădenii 
coordonaYi din teren de către Grindei, au învins RCM GalaYi cu scorul de 
26-5 (26--0), la capătul unei partide cu două reprize diametral opuse. 

Prima parte a meciului a aparYinut în întregime rugbyştilor arădeni, 
experienYa lui Grindei, Maxim sau FloruY reuşind să se întrepătrundă perfect 
cu entuziasmul tinerilor de perspectivă, aflaYi în lot. Aşa s-a reuşit patru 
eseuri şi trei transformări, pentru arădeni. A urmat repriza secundă, când 
gazdele au redus motoarele jocul fiind la discreYia moldovenilor, de la 
GalaYi. în mare, a fost o partidă cu greşeli de ambele părYi, iar pe final 
gălăYenii au reuşit să obYină un eseu, dar nesemnificativ pentru soarta 
partidei. 

Au marcat pentru arădeni: Burai (două eseuri), Pop, (un eseu), 
Grindei (un eseu), Florea (trei transformări) 

CS Universitatea i-a avut în teren pe: Grindei, Hâncu, FloruY, 
Xepitrică, Moza D., Pop, Brie, Maxim, BălYatu, Ciocan, Burai, Farcaş, 
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Florea, Ghiur, Tiron. Au mai jucat: Olariu, Ciuruc, Moza P., Dangă, 
Afloare şi Nastiuc. 

Arbitrii întâlnirii: Ştefan Răzvan (Bucureşti), Cojocnean Călin 
(ConstanYa) şi NăcuYă Claudiu (Arad). 

Din momentul înfiinYării şi până în prezent au fost promovaYi la 
echipele naYionale, de la C.S.U. Aurel Vlaicu Arad sportivi remarcabili cum 
ar fi: Fercu Cătălin, Lemnaru Mădălin, Calafeteanu Valentin, Băsalău 
Radu, Conache Cătălin, Rus Vasile, Burcea Stelian, Filip Andrei, Drenceanu 
Marian, Lazăr Valentin, Gorcioaia Marian, Borş Teodor, Mazăre IonuY, 
Tiron IIie şi Ion Tamascu, Ciuriuc Iulian, Ene Gabriel, Constandache Petre, 
Ghiur Alexandru, Leonti Alexandru, Gabor Alexandru. 

Şase sunt jucătorii legitimaYi sub culorile MVT UA V Arad care au fost 
cooptaYi în lotul tricolor. Este vorba despre rugbiştii Fercu, Burcea, 
Calafeteanu, Băsălău, Lemnaru şi Conache, care se pregătesc pentru 
România — Tunisia (17 iulie), meci contând pentru recalificările la Cupa 
Mondială 2011 din Noua Zeelandă. 

West TV - Dan Coita 
 

Din 2012 UniversitateaăAurelăVlaicuăaă f<cutăunănouăclubăamintindu-l 
pe prof.ăOvidiuăŞerbanăînăcalitateădeăPreşedinteăalăclubuluiăuniversitar. 

Conducereaă clubuluiă universitară aă numită înă funcYieă peă antrenorulă
echipei de rugby pe d-lă Grindeiă Marian,ă n<scută înă 10ă augustă 1985ă înă
localitateaăFl<mânziăjud.ăBotoşani. 

Înă perioadaă junioratuluiă aă venită laă Sportulă StudenYescă Bucureşti,ă
DinamoăBucureşti,ăMetrorexăBucureşti,ăundeăaăfostăcampionănaYionalăjuniorăIă
şiăII,ăînăanulă2002,ă2003. 

Înăanulă2004ăvineălaăAradăînăcalitateaădeăjuc<torălaăUniversitateaăArad. 
Înăanulă2016ăobYineăcarnetulădeăantrenorădeărugbyăavândădreptulădeăaă

preg<tiăjuc<toriădeărugby. 
A absolviă Facultateaă deă ŞtiinYeă Economiceă înă 2008ă şiă Facultateaă deă

educaYieă fizic<ă şiă sportă înă 2017,ă areă masterată înă ştiinYeă economiceă
administrativeăpublic<ăşiăsport. 

În perioada în care a antrenat echipa de rugby Universitatea Arad 
avândă înă lotă peă urm<toriiă juc<toriă deă baz<ă Maxă Florin,ă Stoica Daniel, 
ArgintaruăEugen,ăSârbăSebastian,ăTastolacheăŞtefan,ă FarcaşăCornel,ă Farcaşă
Andrei,ăCosteaăAndrei,ăBuroiăAlexandruăşiăMuştinăC<t<lin. 

Începând din 2018 are o colaborareăfoarteăbun<ăcuăcluburiăde copiiăşiă
juniori dinăTimişoaraă condus<ă deă DuY<ăCodruY careă selecteaz<ă foarteămulYiă
copiiădinăTimişoara. 

Dup<ăterminareaăjunioratuluiăcopiiiăcuăcalit<YiăsuntătransferaYiălaăclubulă
dinăAradăalăUniversit<YiiăAurelăVlaicu. 
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Foştii jucători ai loturilor naYionale şi cu cei 3 antrenori 
 
 

 
 

GeneraYia cea mai bună de jucători de la Gloria PTT 
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Echipa de old boys Universitatea Timişoara 
 
 
 

 
 

Echipa de old boys PTT Gloria Arad 
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Cupa memorială – M. Suciu şi NuYu Tătucă 
 
 

 
 

Echipa de old boys Gloria Arad la Keskemet - Ungaria 
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Echipa de rugby Gloria PTT 1982 
 
 
 
 
 

 
 

Jucători şi conducători ai echipei Gloria PTT 1985 
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Faze din joc UAV Arad 
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Echipa UAV Arad 
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Echipa UAV Arad 
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Fază de joc – UAV Arad 
 
 

 
 

Echipa UAV Arad 
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C.S LIONS RUGBY CLUB U.V.V.G ARAD  
- EDUCAXIEăŞIăFORMAREăPRINăRUGBYă- 

 
Acestăproiectădemareaz<ăînăanulă2009 laăiniYiativaăunorăfoştiăjuc<toriădeă

rugbyăsiăareăcaăbaz<ădeăplecareăideeaăc<ăînăAradăexist<ăpotenYialul necesar în 
ceeaăceăpriveşteăasigurareaăprezenYeiăpeăscenaăsportuluiănaYionalăînăgeneral,ăşiă
pe scena rugby-uluiă înă specială şiă c<ă acestă jocă sportivă colectivă s<ă devin<ă oă
preocupareă important<ă şiă permanent<ă pentruă tineriiă şiă copiiă dină Aradă şiă
totodat<ă ună mijlocă deă formareă şiă educareă înă spiritulă şiă tradiYiaă acestuiă jocă
sportiv. 

Al<turiădeănoiăînăcadrulăacestuiăproiectăs-aăal<turatăşiăUniversitateaădeă
Vestă ―Vasileă Goldiş‖ă dină Aradă careă sprijin<ă formareaă tineriloră prină
şcolarizareaă acestoraă înă modă gratuită înă cadrulă Universit<Yii,ă şiă careă devineă
astfelă oă plac<ă turnant<ă înă formareaă şiă educareaă deă noiă caractereă pentruă oă
societateăs<n<toas<ăşiăprosper<ăaăcomunit<Yiiăar<dene. 

ExistenYaăacestuiăClubăSportivăcuăspecificăRUGBYăesteămotivat<ăşiădeă
nevoia de a asigura în AradăoăcontinuitateăînătradiYiaăşiăexistenYaăacestuiăjocă
sportiv,ăcareăareăoăistorieăproprieădeăaproximativă35ăaniăşiăcareăs<ăasigureăună
mediuădeăechilibruăînăobYinereaăperformanYeiăcâtăşiăaămenYineriiăacesteia. 

LionsăRugbyăClubăU.V.V.GăAradăaăfostăînfiinYat la data de 01.07.2009, 
fiindăunăclubăsportivăcuăspecificărugby,ăafiliatălaăFederaYiaăRomân<ădeăRugbyă
şiăînregistratăcuăC.I.SăseriaăAR/A2/00216/2009ălaăM.T.S. 
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Activit<Yileă sportiveă specificeă seă desf<şoar<ă înă incintaă bazeiă sportiveă
―RugbyăArenaă- Contor Group, fost CPL-Gr<dişte‖,ăînăbazaăunuiăcontractădeă
închiriere. 

Colectivulătehnicăcareăcoordoneaz<ăactivit<Yileăsportiveădeăperformant<ă
din cadrul clubului este format din prof. Epure Valentin (profesor de 
educaYieăfizic<ăşiăsport,ăspecialitateaărugby),ăprof.ăŞugarăDanielă(profesorădeă
educaYieăfizic<ăşiăsport,ăspecialitateaăperformanY<ămotric<). 

Ină prezentă laă clubă depună activit<Yiă sportiveă specificeă joculuiă sportivă
rugby,ăzilnic,ăunănum<rădeăaproxă40-50 de copii, cu vârstele cuprinse între 8 
şiă 18ă aniă careă particip<ă laă sesiunileă deă antrenamenteă zilniceă organizateă laă
urm<toareleă categoriiă deă vârst<:ăU-18 ani, U-17 ani, U-16 ani, U-14ă aniă şiă
pitici. 

ÎnăcadrulăCampionatuluiăRegionalădeăRugbyăanulăcompetiYională2010- 
2011ăsuntemăînscrişiălaătreiăcategoriiădeăvârst<ăU-18, U-17ăşiăU-16. 

Cuăcelelalteăcategoriiădeăvârst<ă(U-14ăşiăPitici)ăparticip<măocazionalăînă
funcYieă deă disponibilit<Yileă financiareă existenteă laă diferiteă turneeă organizateă
de F.R.R în regiunea Translivania. 

Totodat<ă dină componenYaă grupeloră maiă facă parteă şiă sportiviiă
participanYiă laă competiYiiă deă rugbyă înă 7,ă careă dină urm<torulă sezonă
competiYională (2010-2011)ă voră fiă înscrişiă înă CompetiYiaă NaYional<ă
Universitar<ădeăRugbyăînă7. 

DeăasemeneaăesteăimportantădeămenYionatăfaptulăc<ăaceştiăcopii-sportivi 
sunt locuitoriăaiăoraşuluiăArad,ăproveniYiădinădiferiteăcartiereăşiămediiăsociale,ă
câtă şiă deăpeă ariaă judeYuluiăArad,ă careă auă începutăpracticareaă joculuiă sportivă
rugbyă laă nivelă deă performanY<ă înă anulă 2009ă şiă înă anulă 2010ă obYinându-se 
astfelă rezultateă notabileă înc< dină primulă ană dcă activitateă sportiv<ă înă
competiYiileăcuăcelelalteăechipeădeărugbyădinăTransilvania. 

Înă urmaă sesiuniloră zilniceă deă preg<tireă prină antrenamenteă specificeă
jocului de rugby s-aă reuşită oă clasareă onorabil<ă laă terminareaă turuluiă 1ă ală
Campionatuluiă Regională câtă şiă promovareaă unuiă num<ră deă 3ă sportiviă laă
SelecYionataăRegional<ăTransilvaniaăU-18ăşiăaăînc<ă3ăsportiviălaăSelecYionataă
Regional<ăTransilvaniaăU-17ădarăşiăprezenYaăunuiăsportivăînărândurileălotuluiă
naYionalăUnderă18ăani. 

Toate aceste activit<Yiă deă preg<tireă intens<ă precumă şiă rezultateleă
obYinuteă pân<ă înă prezentă neă demonstreaz<ă faptulă c<ă înă judeYulă Aradă exist<ă
potenYialulănecesarăînăobYinereaădeămariăperformanYeăsportiveăcuăcondiYiaăcaă
aceştiăsportiviăs<ăfieăselectaYi,ăiniYiaYiăşiăpreg<tiYiăpentruăînaltaăperformanY<ăînă
conformitateă cuă criteriileă generaleă deă selecYieă şiă principiiă moderneă deă
preg<tireăpentruăpracticareaăacestuiăjocăsportiv. 

Totodat<ăpentruăexistenYaăacesteiămişc<riăsportiveăprecumăşiăspirituluiă
acestui joc în rândurile tinerilor dină judeYulă Aradă esteă absolută necesară
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susYinereaă financiar<ă aă unoră costuriă minimeă deă subzistenY<,ă înă ceeaă ceă
priveşteă atâtă pregatireaă câtă şiă participareaă laă competiYiileă oficialeă înă
Campionatul Regional de Rugby - Transilvania. 

Obiective generale: 
- ObYinereaă clas<riiă peă unulă dină primeleă dou<ă locuriă laă terminarea 

campionatului Regional de Rugby la una din categoriile cu care suntem 
înscrişiăînăcompetiYieăU-16 ,U-17 sau U-18 (2010-2011); 

- Creştereaănum<ruluiădeăpracticanYiăaiăacestuiăsportălaătoateăcategoriileă
de vârst<,ă atragereaă acestoraă spreă activit<Yileă dedicateă copiiloră şiă junioriloră
prină antrenamenteleă zilniceă şiă participareaă laă câtă maiă multeă competiYiiă
oficiale,ăînăvedereaăacumul<riiăşiădezvolt<riiădeprinderilorăspecifice,ănecesareă
înăobYinereaăperformanYei sportive; 

- Preg<tireaă şiă dezvoltareaă continu<ă aă antrenoriloră şiă sportiviloră prină
participareaă laă cursuriă deă preg<tireă siă specializare,ă organizateă deă c<treă
FederaYiaăRomân<ădeăRugby; 

- Mediatizareaă evenimenteloră şiă activit<Yiloră rugbysticeă localeă înă
vederea ridic<riiă atâtă niveluluiă deăpopularitateă înă rândurileă tineriloră câtă şiă aă
practicanYiloră şiă aă susYin<toriloră acestuiă jocă sportivă înă municipiulă Arad.ă
Deoareceăaşa-zisaă―criz<ăeconomic<‖ăaăameninYatăsupravieYuireaăunorăagenYiă
economici, a fost foarte dificil atragereaăacestoraăînspreăaăsusYineăşiăsprijiniă
financiară prină diferiteleă posibilit<Yiă legaleă (sponsorizare,ă publicitate,ă
parteneriate)ă activit<Yileă sportiveă aleă clubului,ă facemă eforturiă înă continuare,ă
caăactivit<Yileădeăpreg<tireăaăsportivilorăs<ăseădesfaşoareăînămodănormalăşiăs<ă
existeăoăcontinuitateăînăpreg<tire. 

Dină punctă deă vedereă financiară acestă clubă sportivă seă bazeaz<ă înă acestă
momentă peă contribuYiileă modesteă aleă p<rinYiloră copiilor,ă costuriă minimeă peă
careăaceştiaăsuntănevoiYiăs<ăleăfac<,ăcondiYionaYiădeăposibilitateaădesf<şur<riiă
şiă particip<riiă înă cadrulă tuturoră competiYiiloră regionale.ă Aceste costuri se 
refer<ălaăasigurareaăuneiăasistenYeămedicaleăspecializat<ă(salvareăşiămedicăală
competiYiei)ăprecumăşiăplataăarbitrilorăînăcadrulăcompetiYieiăpropriu-zise. 

Oă susYinereă propriu-zis<ă aă Clubuluiă Sportivă Lionsă Rugbyă Clubă
U.V.V.Gă Aradă poateă constaă înă alocareaă unuiă bugetă pentruă aă puteaă susYineă
urm<toareleăcosturi: 

- SusYinereaă cheltuieliloră aferenteă utilit<Yiloră folositeă înă incintaă bazeiă
sportive unde ne desf<şur<măactivit<Yileădeăpreg<tireă câtă şiă jocurileăoficialeă
(chirieăteren,ăap<,ăcurentăelectric,ăgaz); 

- SusYinereaă cheltuieliloră aferenteă transportuluiă sportiviloră înă cadrulă
competiYiilorăregionaleădeărugby; 

- SusYinereaă unoră cheltuieliă ocazionateă cuă preg<tirea centralizat<ă aă
tuturorăsportiviloră(tabereădeăpreg<tire); 
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- SusYinereaăcosturiloră înăvedereaăasigur<riiăunorăsusYin<toareădeăefortă
câtă şiă aă unoră stimulenteă nutritiveă pentruă oă bun<ă dezvoltareă şiă recuperareă aă
sportivilor; 

- SusYinereaă unoră cheltuieliă peă materiale,ă mijloaceă şiă echipamenteă
specifice jocului de rugby; 

- SusYinereaă unoră costuriă aferenteă asigur<riloră medicaleă obligatoriiă
juc<torilorăînscrişiăînăcompetiYie; 

- SusYinereaă unoră costuriă datorateă întreYineriiă bazeiă sportiveă (gazon,ă
marcajăterenădeăjoc,ăzugr<veli, garduri deteriorate, tribune deteriorate, etc). 

Modalit<YileăprinăcareăputemăfiăsprijiniYiăpotăfiănenum<rateăşiădepindăîn 
exclusivitateă deă imaginaYiaă şiă bun<voinYaă dumneavoastr<,ă gradulă deă

implicareă şiă încredereaă peă careă ne-oă acordaYiă înă ceeaă ceă priveşteă intenYiileă
precumă şiă deă posibilit<Yileă noastreă profesionaleă cuă careă putemă abordaă înă
continuareăaceast<ăactivitateăeducativ-sportiv<. 

Laă sfârşită deă ană 2010,ă oă scurt<ă evaluareă aă acYiuniloră sportiveă laă careă
sportivi ai C.S Lions Rugby Club U.V.V.G Arad au participat în cadrul 
competiYiilorăregionaleăcâtăşiăînăcadrulăaltorăcompetiYiiăocazionaleăorganizateă
atâtă înămunicipiulăArad,ăpeă stadionulădeă rugbyăContorăGroup,ăcâtă şiă înăalteă
centre rugbystice regionale. 

Peă parcursulă acestuiă ană antrenoriiă tân<ruluiă clubă de rugby Lions 
R.C.U.V.V.GăArad,ădină cartierulăGr<dişte,ăEpureăValentină şiăŞugarăDaniel,ă
al<turiădeăFloroiuăMarius,ăcoordonatorăalăechipeiădeărugbyăînă7,ăcâtăşiăBonteaă
Petreaă (‗neaă Tic<)ă antrenoră şiă manageră ală secYieiă Oldă Boysă dină cadrulă
clubului, fac o scurt<ătrecereăînărevist<ăaătuturorăactivit<Yilorădesf<şurate. 

LaănivelădeăcopiiăşiăjunioriăputemăsusYineăfaptulăc<ăîncepândăcuăacestăană
seă reaprindeă flac<raă şiă spiritulă joculuiă deă rugby,ă emoYiileă şiă tr<irileă intenseă
suntă readuseă înă sufleteleă copiiloră şiă p<rinYiloră acestora,ă carcă auă lipsită cuă
des<vârşireă înă ultimiiă 15ă aniă înă Arad.ă Acestă lucruă esteă demonstrată atâtă deă
numeroaseleă competiYiiă laă nivelă deă copiiă şiă junioriă laă careă clubulă esteă
participantă câtă şiă deă rezultateleă obYinuteă deă aceştiă talentaYiă copiiă aiă
comunit<Yiiăar<dene. 

In cadrul Campionatului Regional de Rugby din Transilvania suntem 
prezenYiă înă toateă competiYiileă organizateă deă F.R.Ră al<turiă deă alteă centreă
rugbysticeă deă junioriă (Cluj,ă Baiaă Mare,ă Timişoara,ă Sibiu,ă Cugiră şiă Arad)ă
astfel: 

Copiiiă şiăpiticii (8 ani-12ăani)ăauăprticipată laă ―weekend-uriădeă rugby‖ă
organizateăînăAradăşiăTimişoaraăînămodărepetat,ăcuăoăparticipareănumeroas<ăşiă
consecvent<ăaămicilorărugbyştiădeălaăcluburileăRCMăUVTăMVTăTimişoara,ă
WarriorsăTimişoaraăşiăLionsăU.V.V.GăArad. 

Juniorii subă 16ă aniă auă avută ună parcursă bună înă cadrulă competiYieiă
regionale clasându-se la finalul Turului 1 de campionat pe locul 1 în 
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clasament,ăurmat<ădeăCSSăBegaăTimişoara,ăRCMăUVT-MVTăTimişoaraă şiă
de CS UAV din Arad. 

 
CLASAMENT GENERAL - Divizia UI6 - Grupa B 

 
Poz    MJ V I E + - Dif. PB Puncte 
1 > 1 Lions 

U.V.V.G.Arad 
4 4 0 0 120 34 86 3 19 

2 > 2 CSS Bega 
Timisoara 

5 3 2 0 103 70 33 3 15 

3 > 3 RCM UVT 
MVT 
Timisoara 

3 1 2 0 41 76 -35 1 5 

4 > 4 CSU A. 
Vlaicu Arad 

4 0 4 0 46 130 -84 0 0 

 
La juniorii sub 17 aniă competiYiaă esteă condus<ădeăRCăArieşulăTurda,ă

echip<ăcoordonat<ădeăunăfostăjuc<torăalăAraduluiăînăaniiă‗80ăşiăunăantrenorădeă
prestigiuă ală Transilvanieiă laă nivelă deă copiiă şiă juniori,ă Rusă Sorin,ă urmată deă
CSSă2ăSiromexădinăBaiaăMareăantrenat<ădeăBogdanăB<lan, iar pe ultimul loc 
Lions U.V.V.G Arad; 

 
CLASAMENT GENERAL - Divizia UI 7 

 
Poz    MJ V I E + - Dif. PB Puncte 
1 > 1 ArieşulăMihai 

- Viteazu 
4 4 0 0 257 26 231 4 20 

2 > 2 CSS2 
Siromex 
Baia Mare 

4 2 2 0 27 189 -162 0 9 

3 > 3 Lion 
U.V.V.G. 
Arad 

4 0 4 0 45 114 -69 1 0 

 
CompetiYiaăceaămaiădisputat<ăşiăceaămaiănumeroas<ăcaăparticipareăesteă

cea de sub 18 ani în care am avut un parcurs nesperat de bun, situându-ne pe 
loculă1ădinătotalulădeă8ăparticipante,ăreuşindă6ăvictoriiăşiăoăsingur<ăînfrângere,ă
clasamentul ar<tândăastfel: 
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CLASAMENT GENERAL - Divizia UI8 
 

Poz    MJ V I E + - Dif. PB Puncte 
1 > 1 Lions 

U.V.V.G.Arad 
7 6 1 0 143 61 82 2 26 

2 > 2 CSMă ŞtiinYaă
Baia Mare 

7 5 2 0 153 51 102 4 24 

3 > 3 CSS Viitorul 
Cluj 

7 4 3 0 182 78 104 4 20 

4 > 4 CSS Bega 
Timişoara 

6 4 2 0 82 50 32 2 18 

5 > 5 CS GENS 7 4 3 0 112 67 45 2 17 
6 > 6 RC Cugir 7 3 4 0 67 102 -35 2 15 
7 > 7 CSS Sibiu 6 1 5 0 30 198 -168 1 6 
8 > 8 CSU A. 

Vlaicu Arad 
7 0 7 0 30 192 -162 0 -1 

 
ÎnăcadrulăcompetiYiilorăregionaleăaăfostăşiăparticiparea la primul turneu 

de rugby în 7 pentru juniori, unde am ocupat locul 6 din 8 echipe 
participante,ăturneuăorganizatăînălocalitateaăCluj,ăurmândăcaădinăprim<varaăluiă
2011ăs<ăparticip<mălaăalteă4ăturnee,ăunulădintreăeleăavândălocăchiarăînăArad. 

Mai putemămenYionaăşiă jocurileădeărugbyăamicaleădisputateăcuăechipaă
naYional<ăaăSerbieiăU-18ăani,ă jocădesf<şurată înăAradăşiăpierdutăcuăscorulădeă
15-21, câtă şiă cuă echipaă naYional<ă aă Ungarieiă deă U-17,ă câştigată cuă 5-40 în 
cadrulăunuiăturneuădeăpreg<tireăînălocalitatea Szeged din Ungaria, disputat în 
aceast<ăvar<. 

Totodat<ădină activitateaă sportiv<ăaă clubuluiămaiă facăparteă şiă diferiteleă
reuniuniă şiă întâlniriă amicaleă deă rugbyă Oldă Boys,ă acYiuniă organizateă şiă
manageriateă deă ―neobositul‖ă (Tic<ă Bontea),ă cuă echipaă Oldă Boysă din 
Timişoaraă înă modă constant,ă dară şiă participareaă înă cadrulă unuiă turneuă
internaYională înă Ungaria,ă al<turiă deă echipeă dină Italia,ă Austria,ă Ungariaă şiă
România.ăPutemăafirmaăcuăcertitudineăc<ăceleămaiămariăperformanYeărealizateă
pân<ăacumăsunt:ăsupravieYuireaăîn condiYiileăactualeădeăcriz<ăeconomic<ăcâtăşiă
creştereaăconstant<ăaănum<ruluiădeăpracticanYiăînăcadrulăclubului. 

MulYumimă peă aceast<ă caleă tuturoră colaboratoriloră şiă susYin<torilor:ă
F.R.Ră prină dl.ă Cantoră Bogdan,ă Universit<Yiiă deă Vestă ―Vasileă Goldiş‖ă dină
Arad, d-lui Tudor Caracioni - Contor Group, Hotel Coandi, Policlinica 
Turcin, SIDE Romania, d-luiăDinuăDan,ădarănuăînăultimulărândăsportivilorăşiă
p<rinYiloră acestoraă pentruă sprijinul,ă consecvenYaă şiă perseverenYaă cuă careă auă
sprijinităactivit<YileădeăperformanY<ăaleăClubului. 
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RAPORT DE ACTIVITATE C.S LIONS RUGBY CLUB U.V.V.G 
ARAD 2010-2011 

 
LionsăRugbyăClubăU.V.V.GăAradăaăfostăînfiinYatălaădataădeă01.07.2009,ă

fiindăunăclubăsportivăcuăspecificărugby,ăafiliatălaăFederaYiaăRomân<ădeăRugbyă
şiăînregistratăcuăC.I.S scria AR/A2/00216/2009 la M.T.S. 

Activit<Yileăsportiveăspecificeăseădesf<şoar<ăînăincintaăbazeiăsportiveă«ă
Romtelecomă»ădinăcartierulăMic<laca,ăînăbazaăunuiăcontractădeăînchiriere. 

Colectivulătehnicăcareăcoordoneaz<ăactivit<YileăsportiveădeăperformanY<ă
din cadrul clubului este format din: prof. Epure Valentin (profesor de 
educaYieăfizic<ăşiăsport,ăspecialitateaăRugby),ăprof.ăSugarăDanielă(profesorădeă
educaYieăfizic<ăşiăsport). 

Înă prezentă laă clubă depună activit<Yiă sportiveă specificeă joculuiă sportivă
rugby, zilnic,ăunănum<rădeăaproximativă40ă- 50 de copii, cu vârstele cuprinse 
întreă 8ă şiă 18ă ani,ă şiă careă particip<ă laă sesiunileă deă antrenamenteă zilniceă
organizateălaăurm<toareleăcategoriiădeăvârst<:ăUă18ăani,ăUă17ăani,ăUă16ăaniăşiă
Piticii. 

În cadrul Campionatului Regională deă Rugbyă suntemă înscrişiă laă treiă
categoriiădeăvârst<ăUI8,ăUă17ăşiăUI6ăcuăcareăne-amăclasatălaăsfârşitulăturuluiă
1(2010-2011) astfel: la categoria U 18 pe locul 1, la categoria U 17 pe locul 
3,ălaăcategoriaăUă16ăpeăloculă1,ăurmândăs<ăefectu<măşiăreturul, care a început 
în data de 20.03.2011. 

Cuă celelalteă categoriiă deă vârst<ă particip<mă ocazională înă funcYieă deă
disponibilit<Yileă financiareă existente,ă laă diferiteă turneeă organizateă atâtă deă
F.R.Ră înă regiuneaă Transilvaniaă câtă şiă laă alteă turneeă deă rugbyă organizate în 
Y<rileăvecine:ăUngaria,ăSerbia. 
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Totodat<ă dină componenYaă sportiviloră maiă facă parteă şiă sportiviiă
participanYiă laă competiYiiă deă rugbyă înă 7,ă careă dină urm<torulă sezonă
competiYională(2011-2012)ăvorăfiăînscrişiăînăCompetiYiaăRegional<ădeăRugbyă
în 7. 

Deă asemeneaă esteă importantă deă menYionată faptulă c<ă aceştiă copiiă suntă
locuitoriă aiă oraşuluiă Arad,ă proveniYiă dină diferiteă cartiereă câtă şiă dină judeYulă
Aradă şiă careă auă începută practicareaă joculuiă sportivă rugbyă laă nivelă deă
performanY<ăînăanulă2009ăşiăînăanulă2010,ăobYinândărezultateănotabileăînc<ădină
primulă ană deă activitateă sportiv<,ă aflându-neă înă competiYieă cuă echipeă deă
tradiYieăînărugbyădinăTransilvania. 

PrinăfinanYareaăacordat<ăvomăputeaăsprijiniăpartricipareaăsportivilorădeă
performanY<ăînăcadrulăCampionatuluiăRegionalădeăRugbyăşiăvomăasiguraăună
nivelă înaltă deă preg<tireă aă tuturoră elementeloră tehniceă şiă tacticeă deă baz<,ă
folosite în jocul sportiv rugby. 

Scopulăproiectuluiăîlăreprezint<ărealizareaădeăperformanYeăindividualeăşiă
colectiveăpentruăobYinereaăvictoriei,ăvalorificareaăperformanYelorăindividualeă
şiă colectiveă într-ună sistemă deă preg<tireă şiă competiYieă careă s<ă asigureă
preg<tireaăşiăautodep<şireaăcontinu<. 

Inăurmaăacestuiăproiectăunănum<rădeă65ădeăsportiviădeăperformanY<ădină
cadrul clubului vor beneficia de sistemulă deă preg<tireă continuuă prină
antrenamente zilnice,ă iară ună num<ră dcă 45ă sportiviă seă voră deplasaă laă
eompetiYileăinterneădinăcadrulăCampionatuluiăRegionalădcăRugby. 

Obiectivele propuse sunt: 
- obYinereaă clas<riiă peă unulă dină primeleă dou<ă locuriă laă terminareaă

turului 2 al Campionatului Regional de Rugby la categoriaădeăvârst<ăUă16ăsiă
U 18 ; 

- ridicareaă performanYeloră individualeă şi colective a sportivilor de 
performanY<ăprinăparticipareaăînăsistemulădeăcompetiYieăintern<; 

- preg<tireaă şiă dezvoltareaă continu<ă aă sportiviloră deă performanY<ă dină
cadrul clubului prin sistemul de antrenamente zilnice şiă stagiiă deă preg<tireă
comun<; 

- promovarea celor mai buni sportivi din cadrul clubului spre 
selecYionateleăregionaleăşiănaYionale; 

- mediatizareaă evenimenteloră şiă activit<Yiloră rugbystice în vederea 
ridic<riiă niveluluiă deă popularitateă înă rândurileă copiiloră şiă tineriloră dină
municipiul Arad. 

PreşedinteăClub, 
Epure Valentin Marius  
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CLASAMENT GENERAL - Divizia UI8 
 

Poz    MJ V I E + - Dif. PB Puncte 

1 > 1 CSMă ŞtiinYaă
Baia Mare  
 

10 7 2 1 208 75 133 6 36 

2 > 2 Lions 
U.V.V.G. 
Arad 

10 7 2 1 219 89 130 4 33 

3 > 3 CSS Viitorul 
Cluj 

10 7 3 0 221 98 123 4 33 

4 > 4 CS GENS 10 6 4 0 143 70 73 4 28 
5 > 5 CSS Bega 

Timişoaraă 
9 5 4 0 99 100 -1 2 23 

6 > 6 RC Cugir 10 4 6 0 77 145 -68 2 20 
7 > 7 CSS Sibiu 9 2 7 0 41 255 -214 1 10 
8 > 8 CSU A. 

Vlaicu Arad 
10 0 10 0 30 207 -177 0 -4 

 
 

REZULTATE MECIURI DISPUTATE Divizia - UI8 
 

Data Gazde OaspeYi Rezultat 
2010-10-03 CSMăŞtiinYaăBaiaăMare CS GENS 17-5 
2010-10-03 Lions U.V.V.G. Arad CSS Bega Timişoara 1-10 
2010-10-03 RC Cugir CSS Viitorul Cluj 5-15 
2010-10-03 CSS Sibiu CSU A. Vlaicu Arad 5-0(*) 
2010-10-10 CSSăBegaăTimişoara CSMăŞtiinYaăBaiaăMare 0-8 
2010-10-10 CSS Viitorul Cluj Lions U.V.V.G. Arad 19-27 
2010-10-10 CSS Sibiu RC Cugir 12-15 
2010-10-10 CS GENS CSU A. Vlaicu Arad 41-10 
2010-10-17 CSMăŞtiinYaăBaiaăMare CSS Viitorul Cluj 10-12 
2010-10-17 Lions U.V.V.G. Arad CSS Sibiu 42-0 
2010-10-17 RC Cugir CS GENS 5-0(*) 
2010-10-17 CSU A. Vlaicu Arad CSSăBegaăTimişoara 5-25 
2010-10-24 CSS Sibiu CSMăŞtiinYaăBaiaăMare 8-37 
2010-10-24 Lions U.V.V.G. Arad RC Cugir 15-12 
2010-10-24 CSS Viitorul Cluj CSU A. Vlaicu Arad 45-0 
2010-10-24 CS GENS CSSăBegaăTimişoara 5-15 
2010-10-30 CSS Sibiu CS GENS 5-37 
2010-10-31 CSMăŞtiinYaăBaiaăMare RC Cugir 40-0 
2010-10-31 CSSăBegaăTimişoara CSS Viitorul Cluj 17-12 
2010-10-31 CSU A. Vlaicu Arad Lions U.V.V.G. Arad 5-18 
2010-11-07 RC Cugir CSSăBegaăTimişoara 3-15 
2010-11-07 CSS Viitorul Cluj CSS Sibiu 67-0 
2010-11-07 Lions U.V.V.G. Arad CS GENS 3-5 
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2010-11-07 CSU A. Vlaicu Arad CSSăBegaăTimişoara 5-31 
2010-11-14 Lions U.V.V.G. Arad CSSăBegaăTimişoara 21-21 
2010-11-14 CS GENS CSS Viitorul Cluj 19-12 
2010-11-14 CSU A. Vlaicu Arad RC Cugir 5-27 
2011-03-20 CS GENS CSMăŞtiinYaăBaiaăMare 0-3 
2011-03-20 CSSăBegaăTimişoara Lions U.V.V.G. Arad 5-24 
2011-03-20 CSS Viitorul Cluj RC Cugir 17-5 
2011-03-20 CSU A. Vlaicu Arad CSS Sibiu (*)0-5 
2011-03-27 CSMăŞtiinYaăBaiaăMare CSSăBegaăTimişoara 26-7 
2011-03-27 Lions U.V.V.G. Arad CSS Viitorul Cluj 0-5 
2011-03-27 RC Cugir CSS Sibiu 5-0(*) 
2011-03-27 CSU A. Vlaicu Arad CS GENS (*)0-5 
2011-04-03 CSS Viitorul Cluj CSMăŞtiinYaăBaiaăMare 17-15 
2011-04-03 CSS Sibiu Lions U.V.V.G. Arad 6-52 
2011-04-03 CS GENS RC Cugir 26-0 
2011-04-03 CSSăBegaăTimişoara CSU A. Vlaicu Arad 5-0(*) 

 
Acesteărânduriăauărelevatăoăparteădinăactivit<Yileădesf<şurateădeăclubulă

studenYescă prezentateă deă preşedinteleă acestuia,ă prof. Epure Valentin 
Marius.  

Laă oraă apariYieiă acestuiă volumă putemă s<ă constat<m,ă dină p<cate,ă
retragerea echipei din cadrulăFederaYieiăRomâneădeăRugby,ăastfelăc<ăînăloculă
acesteiă echipeă careă promiteaă amă ajunsă s<ă avemă ună gustă amară l<sată deă
dispariYiaăei.ăAăfostăoă temerar<ă încercareădeăescaladareăaămariiăperformanYeă
peăcare,ădinăp<cate,ăatâtăatrenorulăcâtăşiăechipaănuăauăpututăs<ăoărealizezeădină
varii motive. Ei n-auăpututădep<şiăcoteleăamatorismului,ăfaptăcare,ăinevitabil‖ă
i-auădusăspreă―recviemăşiăgroapaăcomun<‖ăaăperformanYei. 
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Plachetă de la turneul de la Rovigo, Italia 2011 
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