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ANEXĂ LA H.C.L. NR. 13 DIN 25.02.2021 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

CLUBUL SPORTIV SPARTA TECHIRGHIOL PENTRU ANUL COMPETITIONAL 2020 

 

 

Clubul Sportiv Sparta Techirghiol instituție de dept public, înființat în anul 2016, se află 

în subordinea Consiliului Local Techirghiol și este profilat pe selecția, pregătirea și instruirea 

copiilor și juniorilor,cat si a echipelor de seniori. Activitatea este finanțată de la bugetul local și 

din venituri extrabugetare. Clubul este organizat în prezent în 3 secții sportive, astfel:  

-sah; 

-judo ; 

- fotbal.  

Activitatea sportivă se desfășoară in baza sportiva din Techirghiol,bdul Victoriei, nr 15.          

 Principalele obiective de activitate ale Clubului Sportiv Sparta Techirghiol  sunt: 

-   selecția, pregătirea și participarea la competițiile interne; performanta; 

- promovarea spiritului de fair-play, combaterea violenței și dopajului în activitatea 

proprie;  

-  promovarea mai multor dișcipline sportive; 

- organizarea de competiții sportive în conformitate cu statutele și regulamentele 

federațiilor sportive naționale. 

Pentru obținerea și îmbunătățirea performanțelor sportive s-a urmarit: 

a) selecția la nivelul copiilor și juniorilor;  

b) pregătirea și formarea sportivilor; 

c)  participarea la competiții;  

d)  baza materială (întreținerea și perfecționare). 

 Ca obiective fundamentale în anul 2020 Clubul Sportiv Sparta Techirghiol enumerăm: 

1. Selecția unui număr mare de sportivi anual pentru fiecare ramură de sport pentru 

formarea și perfecționarea grupelor,aici fiind vorba despre copii si juniori. 

2.  Pregătirea și formarea unui număr sporit de grupe de sportivi în funcție de numărul de 

antrenori pe ramură de sport, precum și pe categorie de vârstă și clasificare a sportivilor. 

3.  Chiar daca pe parcursul anului 2020 ne-am confruntat cu pandemia de COVID-

19,pregatirea sportivilor a continuat cu respectarea regulilor generale de protecție 

sanitară si chiar cu participarea sportivilor la unele competiții interne. 

Pe parcursul anului competițional 2020, 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 (2019-2020) 

echipa de fotbal seniori,care are in componenta 25 sportivi legitimati, s-a clasat pe 

locul 6 din 18 echipe . 
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➢ Echipa fotbal Juniori A1 - Antrenor Abdulgani Ezel: 

-  la finalul campionatului judetean de fotbal liga IV (2019-2020) 

echipa de fotbal juniori A1,care are in componenta 17 sportivi legitimati, s-a clasat pe 

locul 2 din 18 echipe participante. 

 

➢ Echipa fotbal Juniori “C” - Antrenor Pletea Andrei,Milea Gheorghita - antrenor portari: 

-  la finalul campionatului judetean de fotbal Juniori C (2019-2020), echipa de fotbal 

juniori C,care are in componenta 17 sportivi legitimati,s-a clasat pe locul 6 din 8 

echipe participante. 

 

➢ Echipa fotbal Juniori ‘’D’’ - Antrenor Pletea Andrei,Milea Gheorghita - antrenor portari: 

-  la finalul Campionatului Judetean de Fotbal Juniori D (2019-2020) 

echipa de fotbal juniori D,care are in componenta 13 sportivi legitimati, s-a clasat pe 

locul 8 din 13 echipe participante. 

 

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

antrenor portari : 

-  la finalul Campionatului Judetean de Fotbal Juniori E (2019-2020) 

echipa de fotbal juniori E,care are in componenta 19 sportivi legitimati, s-a clasat pe 

locul 8 din 10 echipe participante. 

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

(2013 - 2014)  

 

➢ Echipa de fotbal Juniori 2010 si mai mici - Antrenor Saledin Erduan,Milea Gheorghita - 

antrenor portari : 

-  tot in cadrul clubului datorita numarului mare de copii inscrisi s-a format o a doua 

grupa valorica de juniori nascuti 2010 si mai mici , care s-au antreneat dar nu au 

participat deocamdata la nicio competitie oficiala. 

 

2. Secția Sah  

 

Echipa de seniori a Clubului Sportiv Sparta Techirghiol compusa din 5 sportivi seniori de 

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

antrenata de Maestrul Internațional Antrenor Emerit Ing Mircea Pavlov, s-a clasat pe locul 6 

din 40 de echipe în competiţia cea mai importantă la care a participat in 2020,Campionatele 

României la sah rapid si ultrarapid(blitz).  

 

O activitate intensă se desfășoară la nivelul copiilor si juniorilor ,unde a luat fiinta o noua 

grupa de copii cu varsta cuprinsa intre 7 si 10 ani , care au realizat importanța practicării 

șahului în dezvoltarea și formarea lor pentru viitor. 

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

Emerit Ing Mircea Pavlov.  

 

3. Sectia Judo 

       Echipa de Judo a Clubului Sportiv Sparta Techirghiol compusa din 15 sportivi ,antrenata de 

Mocanu Ionut,s-a antrenat pe parcursul anului 2020,dar nu a participat la nici un 

concurs,acestea fiind anulate datorita pandemiei. 
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4. Alte activitati sportive                 

- In incinta complexului sportiv si-au desfasoara activitatea pe parcursul anului 2020 trei 

cluburi sportive private cu disciplinele baschet,handbal si karate. 

 

5. Construire teren de sport cu gazon sintetic 

     - in luna mai 2020 au inceput lucrarilor de executie privind proiectul ”TEREN DE SPORT 

GAZON SINTETIC CU GRADENE,ILUMINAT NOCTURN,IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE 

DE SANTIER” si s-au finalizat in luna august 2020,teren care si-a dovedit utilitatea,el putand fi 

folosit  de sportivii clubului nostru cat si de locuitorii din zona localitatii Techirghiol. 

 

 

PREȘEDINTE, 

LOGOFĂTU COSTEL - REMUS 
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