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Nr.crt. Competiția sportivă Esalon valoric Proba Loc obtinut Sportivi

SECȚIE SCRIMA

1
Campionatul national de floreta juniori, 

Bucuresti- Floreasca 07-08.01.2020
Juniori Floreta, individual II Mihai Tanase

SECȚIE PENTATLON MODERN

2
Campionatul National Laser Run, 
Bucuresti 05.09.2020

Seniori Laser Run I Ivan Ana-Maria

3
Campionatul National Laser Run, 
Bucuresti 05.09.2020

Tineret Laser Run I Ardelean Cosmin

4
Campionatul National Laser Run, 
Bucuresti 05.09.2020

Seniori Laser Run I Kiss Oscar

SECȚIA  ATLETISM

5
campionatul național pentru Tineret, Cluj 
Napoca, 04-05 septembrie 2020

Tineret 10000 m, individual I Tămășilă Yasmina

6
Campionatul național pentru Tineret, Cluj 
Napoca, 04-05 septembrie 2020

Tineret 10000 m, individual II Zaro Anita Claudia

7
Campionatul național pentru Tineret, Cluj 
Napoca, 04-05 septembrie 2020

Tineret 5000 m, individual II Zaro Anita Claudia

8
Campionatul național de alergare 

montană distanță scurtă, tineret, 05 
octombrie 2020

Tineret probă distanță scurtă, echipe I

Zaro Anita Claudia, Tămășilă 

Yasmina, Tămășilă Karina,   Drăgoi 

Iulia

9

Campionatul național de alergare 

montană distanță scurtă, tineret, 05 

octombrie 2020
Seniori probă distanță scurtă, echipe III

Zaro Anita Claudia, Tămășilă 

Yasmina, Tămășilă Karina, Drăgoi 

Iulia



Nr.

crt.
Competiția sportivă Esalon valoric Proba Loc obtinut Sportivi

SECȚIE ATLETISM

10
Campionatul național de Cros, Seniori, 

U23 și U 20, 17 octombrie 2020 
Seniori U23 6.000m I Zaro Anita Claudia

11
Campionatul național de Cros, Seniori, 

U23 și U 20, 17 octombrie 2020 
Seniori U23 6.000m III Tămășilă Yasmina

12
Campionatul național de Cros, Seniori, 

U23 și U 20, 17 octombrie 2020 
Seniori U23 6.000m III

Zaro Anita Claudia, 

Tămășilă Yasmina, 

Tămășilă Karina, 

Drăgoi Iulia 

SECȚIE CANOTAJ

1
Campionatul Național de Seniori și Tineret, 

Iași 13-15 octombrie 2020 
Seniori 2-MS.c.u, echipe II

Kovacs Ferencz,  Pența 

Casian

2
Campionatul Național de Seniori și Tineret, 

Iași 13-15 octombrie 2020 
Seniori 2xM.S. c.u, echipe III

Ferencz Gross 

Sigismund, Pența Casian

3
Campionatul Național de Seniori și Tineret, 

Iași 13-15 octombrie 2020 
Tineret 1xF c.u., echipe III Simu Miruna











La nivelul Clubului, au fost convocați la lot național un număr de 8 sportivi, dintre
care:
- atletism: 3 sportive (Zaro Anita, Zaro Denisa și Tămășila Yasmina).
- scrimă: 3 sportivi (Bodo Benjamin, Sirbu Teodora și Boldor Ana).
- volei feminin: 2 sportive (Buran Raluca și Parv Carla).

Obiectivul general este dat de identificarea unor sportivi de perspectivă care să
poată desfăşura o activitate de înaltă performanţă, precum și dezvoltarea unei
baze solide de pregătire pentru aceștia, componenți ai tuturor secțiilor sportive;
valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție,
pregătire, competiție, care să asigure autodepășirea continuă, realizarea de
performanțe naționale și internaționale.
Pentru a putea dezvolta o bază solidă de selecţie, pe lângă pregătiri tehnice şi
fizice, antrenamente şi cantonamente, este nevoie şi ca sportivii să fie expuşi la cât
mai multe competiţii pentru a putea interacţiona şi lupta cu alţi sportivi, pe de o
parte, pe de altă parte însă şi pentru a se putea obişnui cu emoţiile unui concurs
de amploare.



• UPT este membru fondator al clubului, alături de Fundația Politehnica Timișoara și Asociaţia
Foştilor Studenţi şi Angajaţi ai Politehnicii din Timişoara.

• Echipa de fotbal activează în Liga a II-a naționala și s-a clasat pe locul 11 în clasamentul final
al ediției 2019/20 dintr-un total de 20 de echipe.

• În sezonul 2020/2021, echipa era pe locul 4 la încheierea anului calendaristic, la doar un
punct de locul care asigură promovare directă în Liga I.

• Trei componenți ai ASU Politehnica au evoluat în acest an în selecționatele naționale: Călin
Jurj, Demetris Cristodulo și Alexandru Borbei la juniorii României (U19, U18 și U17).

• Centrul de copii și juniori numără 14 grupe, cu aproximativ 330 de copii. În urma procesului
național de evaluare al Academiilor din România, în anul 2020, academia clubului a avut un
salt impresionant, ajungând pe locul 8 pe țară, cu 81,1 puncte. În 2019, academia de la ASU
Politehnica Timișoara s-a situat pe locul 17. În Liga Elitelor participă echipele U19 și U17, cu
rezultate notabile la generația U17, unde la sfârșitul anului echipa se situa pe locul 4 la trei
puncte de locul 2, în Seria de Vest.

• Din vara anului 2020, echipa de fotbal feminin senioare a promovat în Liga 2 (fără a disputa

nici un meci oficial în anul 2020, în contextul COVID 19), s-au continuat antrenamentele

/meciuri amicale (fiind considerat sport la nivel profesionist), la nivel de junioare fetele s-au

clasat pe locul 6 în primul sezon oficial și s-a mai format o grupă de junioare U14.











• S-au organizat competiții între echipele studențești ale facultăților la principalele
discipline sportive sub coordonarea Departamentului de Educație fizică și sport.

• Studenții din cadrul Universității Politehnica au ajutat, sub formă de voluntariat, la
organizarea meciurilor din Liga 2.

• Echipa universitară s-a înscris în Campionatul Național Universitar de Fotbal 2020,

ce trebuia să se desfășoare la Oradea în luna Mai și la World International

Universitar Cup de la Milano - la 3 discipline – cele două competiții au fost amânate

pentru anul 2021.

• În cadrul Campionatului Municipal - liga 6, din cauza pandemiei, echipa nu a jucat

nici un meci în anul 2020, astfel s-a luat în considerare clasamentul de la sfârșitul

turului, moment în care echipa universitară ocupa locul 6.

• La 4 decembrie s-au aniversat 99 de ani de la înființarea Societății Sportive
Politehnica Timişoara, constituită statutar la 4 decembrie 1921. În cadrul
evenimentului, găzduit de Sala Mare a Senatului din cadrul Rectoratului UPT, s-au
punctat momente importante din istoria sportului politehnist, au fost dezbătute
probleme de actualitate, proiecte de viitor și a fost lansată cartea “Politehnica
Timișoara – Un secol de istorie sportivă”, autorii fiind profesorii: Viorel-Aurel
Șerban, Nicolae Neguț și Constantin Florescu.






