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Miercuri, în data de 09.12.2015 de la ora 20:30, pe terenul sintetic de la baza sportivă nr.2 a Universităţii 
Politehnica a avut loc un meci amical de fotbal între echipa cadrelor didactice şi cea a Ligii Studenţilor de la 
Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi. A fost cea de-a doua confruntare în anul 2015 între cele 
două echipe, după ce înainte de vacanţa de vară studenţii au obţinut o victorie muncită şi meritată cu 13-11. 
 

Miercuri seară însă echipa LSFMPT a avut parte de o confruntare mult mai dificilă, echipa cadrelor didactice 
punându-le mult mai multe probleme şi fiind la conducerea jocului în majoritatea timpului, un meci care s-a 
încheiat până la urmă cu un rezultat de egalitate, echitabil după aspectul jocului.  
 

Cele două echipe au început în forţă, pe contre: studenţii au deschis rapid scorul (1-0), însă profesorii au întors la 
fel de repede rezultatul la 2-1, dar după alte câteva acţiuni, studenţii aveau să revină pentru ultima dată în avantaj 
(3-2). Din acel moment, echipa cadrelor didactice a preluat iniţiativa şi a înscris 3 goluri consecutiv pentru a 
conduce cu 5-3. Diferenţa avea să se mărească la 3 goluri de două ori în prima repriză (7-4 şi 8-5) în favoarea 
profesorilor, însă studenţii au revenit şi au reuşit să egaleze cu câteva minute înainte de pauză (8-8). Finalul 
primei reprize i-a găsit totuşi pe profesori cu avantaj de un gol, 9-8.  
 

Repriza secundă a fost mai tacticizată, însă acţiunile de poartă au curs în acelaşi ritm, pe contre, surprinzător însă 
profesorii au fost cei care au speculat mai bine erorile defensive din apărarea studenţilor şi au mărit ecartul la 2 
goluri (10-8). Pe fondul căderii fizice a cadrelor didactice studenţii au pus din ce în ce mai multă presiune asupra 
defensivei profesorilor şi au reuşit să egaleze la jumătatea reprizei secunde (10-10). Tot profesorii aveau însă să 
refacă avantajul de două goluri în doar câteva minute şi s-a ajuns la 12-10, dar studenţii au reuşit să mai desfacă 
de două ori apărarea adversă pentru a aduce scorul la 12-12. Bucuria egalării a durat doar câteva secunde, 
întrucât cadrele didactice au reuşit un gol chiar de la centrul terenului şi au trecut din nou în avantaj (13-12), dar 
studenţii au avut puterea să restabilească din nou egalitatea cu câteva minute înainte de final. Deşi ultimele 
minute au adus acţiuni de ambele părţi, nici una din echipe nu a mai izbutit să înscrie, astfel că meciul s-a 
terminat cu scorul final de 13-13, într-o confruntare cu multe acţiuni şi faze colective de nivel ridicat din partea 
ambelor formaţii.  
 

Se cuvin felicitări ambelor echipe pentru efortul depus şi pentru sportivitatea de care au dat dovadă pe tot parcurul 
meciului. 


