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ANEXĂ LA HCL NR. 38/24.02.2020 

 

 

SITUATIE PRIVIND ACTIVITATEA CLUBULUI SPORTIV SPARTA TECHIRGHIOL 

PENTRU ANUL COMPETITIONAL 2019 

 

 

Pe parcursul anului competițional 2019, secțiile sport din cadrul Clubului Sportiv Sparta 

Techirghiol au înregistrat urmatoarele rezultate: 

1. Secția Fotbal 

➢ Echipa fotbal Seniori - Antrenor Balau Mihai: 

-  la finalul campionatului judetean de fotbal liga IV (2018-2019) 

echipa de fotbal seniori s-a clasat pe locul 9 din 18 echipe participante,inregistrand 

15 victorii , 6 egaluri si 13 infrangeri. 

- la finalul turului campionatului de fotbal desfășurat în anul compețitional (2019-

2020), echipa de fotbal seniori a înregistat  10 victorii, 3 meciuri terminate la 

egalitate si 6 înfrangeri, ocupand locul 6 din 18 echipe participante. 

 

➢ Echipa fotbal Juniori A1 - Antrenor Abdulgani Ezel: 

-  la finalul campionatului judetean de fotbal liga IV (2018-2019) 

echipa de fotbal juniori A1 s-a clasat pe locul 6 din 18 echipe 

participante,inregistrand  22 victorii , 2 egaluri si 10 infrangeri. 

-  la finalul turului campionatului de fotbal desfăsurat in anul competițional (2019-

2020) echipa de fotbal junior A1 s-a clasat pe locul 2 din 18 echipe participante , 

inregistrand 15 victorii ,2 meciuri terminate la egalitate si 2 infrangeri. 

 

➢ Echipa fotbal Juniori “C” - Antrenor Maxim Cosmin : 

-  la finalul campionatului judetean de fotbal Juniori C (2018-2019), echipa de fotbal 

juniori C s-a clasat pe locul 6 din 7 echipe participante,inregistrand 2 victorii si 10 

infrangeri. 

-  la finalul turului campionatului de fotbal desfasurat in anul competitional (2019-

2020) echipa de fotbal juniori  C s-a clasat pe locul 6 din 8 echipe 

participante,inregistrand 5 victorii , 1 egaluri si 5 infrangeri. 

 

➢ Echipa fotbal Juniori ‘’D’’ - Antrenor Maxim Cosmin : 

-  la finalul Campionatului Judetean de Fotbal Juniori D (2018-2019) 

echipa de fotbal juniori D s-a clasat pe locul 7 din 12 echipe participante,inregistrand 

9 victorii , 2 egaluri si 10 infrangeri. 

-  la finalul turului Campionatului Judetean de Fotbal desfasurat in anul 

competitional (2019-2020), echipa de fotbal juniori  D s-a clasat pe locul 8 din 13 

echipe participante,inregistrand 3 victorii , 1 egal si 6 infrangeri. 

 

➢ Echipa de fotbal Juniori E (2010 -2011) - Antrenor Irofte Mihai 

-  datorita numarului mare de copii care doresc sa practice fotbalul, am infintat grupa 

(2010 - 2011) , care a fost inscrisa in  Campionatului Judetean de Fotbal Juniori E 

(2019 - 2020). 
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-  la finalul turului Campionatului Judetean de Fotbal desfasurat in 

anul competitional (2019-2020), echipa de fotbal juniori D s-a clasat pe locul 8 din 10 

echipe participante,inregistrand 2 victorii , 2 egaluri si 7 infrangeri. 

 

➢ Echipa de fotbal Juniori 2012 si mai mici - Antrenor Saledin Erduan : 

-  tot in cadrul clubului activeaza si grupa de juniori nascuti 2012 si mai mici , care se 

antreneaza dar nu participa la nici o competitie oficiala deoarece nu au varsta 

necesara. 

 

In luna august s-a organizat Turneul ,,Memorialul Andrei Razvan Alberto 2019” – Editia 

a-III-a , grupa 2005 si grupa 2008 ,la care au participat 8 echipe din Judetul Constanta. 

 

2. Secția Sah  

Echipa de seniori a Clubului Sportiv Sparta Techirghiol compusa din 10 sportivi seniori de 

valoare internaţională,componenţi ai lotului echipei de performaţă CS Sparta Techirghiol  

clasată în competiţia cea mai importantă Superliga în care activeză primele 10 echipei ale ţării 

pe locul 6.  

 O performanţă la fel de valoroasă a echipei de seniori a  fost clasarea pe locul 4 la Cupa 

României. 

O activitate intensă se desfășoară la nivelul copiilor si juniorilor  intre 6 si 18  ani ,unde sunt 

legitimati 18 copii si 6 în curs de legitimare , care au realizat importanța practicării șahului în 

dezvoltarea și formarea lor pentru viitor. 

Cei mai buni 5 sportivi juniori au participat in perioada 20 - 24 aprilie la Campionatele 

naţionale de juniori şi copii sah  rapid şi blitz desfăşurate la Calimaneşti  Căciulata obţinând 

rezultate bune. 

Alte participări notabile au fost participarea juniorului echipei de performanţă Ileana 

George la marele Open de la Arad unde s-a clasat pe locul 6 si cu o crestere a coeficientului 

valoric ELO de 12puncte.ca si participarea la Trofeul Litoralului a sportivului Boris Itkis  clasat 

pe locul 3. 

 Utilitatea acestor turnee de pregîtire si antrenament s-au dovedit la superligă unde Boris 

Itkis a obtinut 7,5 puncte din 9 partide iar Ileana George a punctat decisiv in meciurile 

importante.  

Rezultate bune au obţinut juniorii nostri la Cupa Cleopatra , Mamaia unde au participat 6 

sportivi şi la Mangalia  participarea cu 7 juniori. 

Un succes pentru care clubul nostru a fost organizarea openului international Trofeul 

Techirghiol Mircea Pavlov cu peste 130 participanţi , simultat cu organizarea Campionatelor 

nationale de veterani,competiţie la care au participat 14 juniori ai clubului nostru care au 

obţinut medalii de argint si bronz Emma Comanescu, Ioana Girip şi Danuţ Craiu. 

De pregătirea copiilor , juniorilor și seniorilor se ocupă Maestrul Internațional Antrenor 

Emerit Ing Mircea Pavlov.  

  

3. Alte activitati sportive                 

- In incinta complexului sportiv si-au desfasoara activitatea pe parcursul anului 2019 doua 

cluburi sportive private cu disciplinele baschet si karate. 
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4. Reparatii gard 

     - in luna mai 2019 au inceput lucrarile de intretinere si reparații a gardului exterior , portilor 

de acces pietonal si auto existente si a suportului de prindere a plasei de protectie din spatele 

portilor de fotbal , lucrari care s-au finalizat in luna iunie 2019. 

 

5. Construire teren de sport cu gazon sintetic 

     - in luna august am inceput elaborarea documentatiei necesara pentru achizitia de 

„Proiectare si executie teren de sport gazon sintetic cu gradene, iluminat nocturn, 

imprejmuire”,teren necesar pentru imbunătățirea accesului populaţiei comunităţii locale, a 

tuturor categoriilor de vârstă din zona Techirghiolului la practicarea activității sportive de 

întreţinere, respectiv a învățării și practicării fotbalului, a jocurilor sportive de echipă și a 

jocurilor sportive individuale , imbunătățirea bazei de selecţie din rândul tinerilor pentru fotbal, 

jocuri sportive de echipă și a jocurilor sportive individuale pentru nivelul de performanță, prin 

creşterea numărului de practicanţi, de la vârste mici. La finalul anului 2019 procedura de 

achizitie a ajuns aproape de final,urmand ca la inceputul anului 2020 sa se finalizeze si sa 

inceapa lucrarile de proiectare si executie. 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,               

                    CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

             TANHER CURTACAI                                                DR.JR.NICULINA PAROŞANU 

 
 

 

 

 


