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Fotbal – ASU Politehnica

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

• Echipa de fotbal de seniori activează în Liga a VI-a, seria 3 și s-a clasat pe locul 8 în clasamentul
de la finalul turului de campionat al ediției 2022/2023 dintr-un total de 15 de echipe.
Competiția este organizată de către AJF Timiș iar echipa care se va clasa la finalul campionatului
pe primul loc va promova în eșalonul superior.

• La echipa de seniori sunt legitimați stundenți din cadrul Universității Politehnica Timișoara cât și
antrenorii din cadrul Centrului de Copii și Juniori ASU Politehnica Timișoara.

• Centrul de Copii și Juniori numără 6 grupe, cu aproximativ 200 de copii. Cele 6 grupe de copii
sunt împărțite după anul nașterii, cea mai mică grupă fiind formată din copii născuți în anul
2017 iar cei mai mari sunt născuți în anul 2012. În funcție de dezvoltarea individuală a
sportivilor, aceștia sunt organizați în grupe valorice diferite, atât la nivel de antrenamente cât și
la nivel de competiție. În cadrul clubului există o metodologie unică de antrenament pentru
fiecare grupă de copii prin care se urmărește dezvoltarea individului, fără a se pune accent pe
rezultate la nivel de echipă. În acest sens Federația Română de Fotbal a modificat regulamentul
național la aceste grupe de copii, astfel încât nu se mai ține seamă de rezultate dar este
obligatoriu ca toți copiii să joace un număr de minute egale în competiție (Interligă).
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echipe de copii

• Copiii formați în cadrul Centrului de Copii și Juniori ASU Politehnica Timișoara fac pasul spre
Academia de Fotbal SSU Politehnica Timișoara, spre echipele care își desfășoară activitatea în
cadrul competițiilor organizate de FRF la nivel național.
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echipe de copii

• Copiii formați în cadrul Centrului de Copii și Juniori ASU Politehnica Timișoara care dau dovadă
de sacrificiu, multă muncă și ambiție ajung să fie selecționați în cadrul echipelor naționale la
diferite grupe de vârstă.
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echipe de copii

• Copiii formați în cadrul Centrului de Copii și Juniori ASU Politehnica Timișoara în funcție de
evoluția lor individuală pot deveni jucători profesioniști.
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Proiecte sociale

Gemenii născuți în 2010 în Ucraina, la Dnipro (fostul Dnipropetrovsk), s-au refugiat în România în urmă cu
câteva zile, împreună cu sora mai mică și părinții lor. Legitimați în țara natală la FC Dnipro, și-au dorit foarte
mult să continue practicarea fotbalului în cadru organizat. Clubul Politehnica Timișoara le-a oferit șansa să o
facă alături de prof. Tavi Popescu, jucător legendar al Politehnicii Timișoara.

Fotbalul e limbă universală! Colegii și antrenorii le-au făcut introducerea în grup și ... încet-încet pasele
încep să se lege!

https://www.facebook.com/fcdniproua/?__cft__%5b0%5d=AZULtcB9Vad5VwW9R-_5jolIPe9m_4CczaZojj_XGVd2r1vrsaA3R2Ul_enkoSp5usUGRypxj3eWEYGqb_o_kVD72dnf2Z4sJ77Tj0bqt4u1HBYtgxTuS2FX2q25_RpV4ts&__tn__=kK-R


Proiecte sociale
Au fost numai zâmbete și copii fericiți la baza
sportivă Adrian Stoicov, la turneul caritabil
organizat pentru susținerea Asociatia SOS 
DAVID! 

https://www.facebook.com/ASOCIATIA.SOS.DAVID?__cft__%5b0%5d=AZXzeCThnaYRr3TR-RQ9em4r_ZOWXUgM3mOZHXndCxrGeUTmXFyPt9Mgyl8FiDsqOW-IxZkJG3chY_mCHvPEfhTHblnJhuATvnqLeehrVOEEYHS0TSuBiKdTNY0dDBbq9wI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ASOCIATIA.SOS.DAVID?__cft__%5b0%5d=AZXzeCThnaYRr3TR-RQ9em4r_ZOWXUgM3mOZHXndCxrGeUTmXFyPt9Mgyl8FiDsqOW-IxZkJG3chY_mCHvPEfhTHblnJhuATvnqLeehrVOEEYHS0TSuBiKdTNY0dDBbq9wI&__tn__=-%5dK-R


Proiecte sociale

Antrenorii din cadrul Centrului de Copii și Juniori au participat la un curs de prim ajutor alături de prietenii
noștri de la MENSAVE. Cunoașterea primului ajutor este o responsabilitate civică. Nu numai că ajută la
salvarea vieților și prevenirea complicațiilor cauzate de leziuni, dar ajută și la stabilirea unei metode
ordonate de tratare a problemelor de urgență în funcție de prioritatea lor pentru tratament.

https://www.facebook.com/mensave.tm/?__cft__%5b0%5d=AZUxqQyrK455QzUJV9gqn1FeLGUEOVEAb-2T3sqTJm9inBeA3XQurWq_Ion_uN1fo8nRHuup8X3LPEP5IsjUawUoc-jlcAqoXzBNEchpIHyYZ1oUdaLrqC12MIgjCPR7xJ3FEvFwLn7TAe1ScwYLQ8fD&__tn__=kK-R


Proiecte sociale

La începutul luni decembrie am finalizat
implementarea programului sportiv
”Politehnica - pilon în sportul juvenil și în
comunitate”, ce a beneficiat de finanțare
nerambursabilă din partea autorităților
locale. Programul s-a desfășurat în
perioada mai - noiembrie 2022 și a avut
ca scop creșterea competivității echipelor
noastre de juniori în raport cu alte cluburi
din țară, consolidarea poziției Centrului de
Copii și Juniori Politehnica Timișoara ca
lider în fotbalul juvenil pe plan regional,
dar și o implicare socială sporită din
partea clubului.

https://www.facebook.com/viitorulalbviolet?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/viitorulalbviolet?__tn__=-%5dK*F


Proiecte sociale

ACȚIUNEA DE CRĂCIUN – profesorul Tavi Popescu a oferit cadouri unor elevi de la Școala Gimnazială din
Jimbolia. Copiii s-au bucurat foarte tare și au făcut o poză cu fularul Politehnicii.



Proiecte sociale

Comunitatea polistă încearcă din răsputeri să sprijine din toate punctele de vedere familiile și copiii care au
fost implicați în teribilul accident de la Petroșani unde 7 mici fotbaliști de la Jiul Petrosani 1919 au fost zdrobiți
pe trecerea de pietoni de către un tânăr de 19 ani, fără permis și băut la volan. O parte dintre băieții noștri n-
au rămas indiferenți față de această tragedie și au optat să își sprijine colegii din Valea Jiului prin diverse
mesaje de încurajare.

https://www.facebook.com/Jiul1919?__cft__%5b0%5d=AZWViGnY7c9vfTEvJNgjCK47sXhGanA_YB1Mtbj_e5hZGXjAbdIYQmZTO_cjvFOKoDoYOqnjYD2TAyIA-1VPm_7EF9OdoDshmA54i_dRwZEclK3RZHXhEkYnoS2rkqffjrm2D3Pvc9o1cSBKaXIv3BKM&__tn__=-%5dK-R


Sport amator și universitar

ASU Politehnica
• 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.

• S-a participat cu selecționata studenților la Campionatele Naționale Universitare de Șah
(băieți și fete).

• S-a participat cu selecționata studenților la Campionatele Naționale Universitare de Volei și
de fotbal (băieți).



Sport amator și universitar

ASU Politehnica
- S-au realizat proiecte de colaborare /parteneriat cu diferite instituții ȋn care au 

fost implicați studenții și angajații UPT.



Sport amator și universitar

ASU Politehnica
- S-au organizat acțiuni de selecție a copiilor la fotbal ȋn zona de nord a orașului cu 

implicarea studenților UPT.



Sport amator și universitar

ASU Politehnica
- S-au organizat cupe și competiții între studenții diferitelor facultăți din cadrul UPT. 

.



Sport amator și universitar

ASU Politehnica
- S-au realizat acțiuni de sprijinire și ȋndrumare a studenților spre mișcare/

activitate fizică și sport/ un stil de viață sanătos.
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