Saptamana sportului la Universitatea Politehnica Timisoara / MPT, locul III la fotbal
Cu ocazia desfasurarii „Saptamanii sportului”, in perioada 3-9 noiembrie 2014 a avut loc un turneu de
fotbal intre echipele cadrelor didactice de la facultatile de Constructii, Mecanica si Management, respectiv
de la Departamentul de Matematica pentru a marca cei 94 ani de invatamant Politehnic la Timisoara.
Astfel pe terenul „Stiinta” de la baza 1, unde Politehnica Timisoara isi desfasoara meciurile de pe teren
propriu, s-au intrecut intrele ele echipele celor 4 facultati. Aflata la prima participare, echipa Facultatii de
Management in Productie si Transporturi a reusit o clasare pe podium, dupa o prestatie mai mult decat
meritorie, obtinand rezultate foarte bune si dovedindu-se o echipa redutabila pe parcursul turneului.
In primul meci echipa cadrelor didactice de la MPT a invins categoric echipa Departamentului de
Matematica cu scorul de 4-0 prin golurile reusite de Turi, Chirila, Albulescu si Mircea. In meciul al doilea,
reprezentantii facultatii noastre au infruntat principala favorita la castigarea turneului, echipa Facultatii de
Mecanica. La pauza MPT-ul a intrat in avantaj dupa reusita lui Turi, insa „mecanicii” au intors scorul in
repriza a doua si au condus cu 2-1, dar Albulescu a reusit sa restabileasca egalitatea cu cateva minute
inainte de final si sa aduca o remiza meritata pentru Facultatea de Management. In ultimul meci, storsi de
energie dupa partida de exceptie facuta impotriva celor de la Mecanica, reprezentantii nostrii au intalnit
mult mai odihnita echipa a Facultatii de Constructii. „Constructorii” au dominat prima repriza si aveau 2-0
insa cu cateva minute inainte de pauza Turi a redus din diferenta. In partea a doua a jocului Mircea a reusit
sa restabileasca egalitatea, insa experienta celor de la Constructii si-a spus cuvantul, acestia castigand in
cele din urma cu scorul de 4-2.
Dupa 4-0 cu Matematica, 2-2 cu Mecanica si 2-4 cu Constructiile, Facultatea de Management s-a clasat pe
locul III, lasand o impresie foarte buna la prima ei participare. Turneul a fost castigat de echipa Facultatii
de Mecanica, in timp ce cadrele didactice de la Constructii s-au clasat pe locul secund. Echipa noastra a
jucat in urmatoarea componenta: Serban Miclea – Mihai Misca, Ciprian Chirila, Alin Artene – Sorin
Mircea, Attila Turi – Claudiu Albulescu. Pe langa clasarea pe ultima treapta a podiumului, din echipa
MPT-ului Attila Turi a primit si distinctia de cel mai bun capitan de echipa de la organizatorii competitiei.

