
”ȘI STUDENTELE JOACĂ FOTBAL” 

CUPA “VICTORINA SIMION” (fotbal feminin studențesc) - EDIŢIA a VII-a 

 

Sâmbătă - 19 mai 2018, s-a desfășurat, în Sala Matei Basarab (sala Vointa), cea de-a VII-a 

ediție a acestei competiții studențești. 

Anul acesta, pentru a încuraja și mai mult participarea studentelor, al căror număr, de la an la 

an, a crescut considerabil, am schimbat formatul: 

 echipele facultăților de neprofil au concurat între ele; 

 echipele facultății de Educație Fizică și Sport au concurat între ele.  

Am avut și studente pasionate de fotbal, care, din cauza neinscrierii unei echipe, de la 

facultatea din care făceau parte, au completat echipele de la altă facultate ce nu aveau numărul 

maxim de studente în echipă.  

Asa că, dimineața, am avut la ”START” aproximativ 120 studente dintre care 50 au concurat, 

sala fiind neîncăpătoare. 

Studentele au fost de la următoarele facultăți: 

• Facultatea de Litere - Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar Anul I; 

• Facultatea de Litere - Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar Anul II; 

• Facultatea de Litere - Limba și Literatura Engleză Anul I; 

• Facultatea de Litere - Limba și Literatura Franceză Anul I; 

• Facultatea de Litere - Limba și Literatura Spaniolă Anul I; 

• Facultatea de Științe - Geografia Turismului Anul I; 

• Facultatea de Științe Sociale-Sociologie Anul I.  

Faptul că, studentele de la facultățile de neprofil au jucat între ele, le-a insuflat acestora 

plăcerea de a juca și de ce nu, de a câștiga.  

 

Podiumul, la neprofil, a fost următorul: 

LOCUL I - Faultatea de Științe - Facultatea de Științe Sociale (echipă combinată - 

profesor Brabiescu-Călinescu Luminița) 

LOCUL II - Facultatea de Litere - Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Pimar Anul 

II (an complet - Ungureanu-Dobre Aurora); 

LOCUL III - Facultatea de Litere - Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Pimar Anul 

I (an complet - Ungureanu-Dobre Aurora); 

LOCUL IV - Facultatea de Litere - Limba și Literatura Engleză/Franceză / Spaniolă 

Anul I (echipă combinată - profesor Minoiu Veronica). 

Titlul CEA MAI TEHNICĂ JUCĂTOARE - Ariciu Andra Ionela - Facultatea de Litere - 

Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar Anul I; 

Titlul de GOLGHETER - petrovici gabriela - Facultatea de Litere - Pedagogie în 

Învățământul Preșcolar și Pimar Anul I; 

Titlul CEL MAI BUN PORTAR - Ciobotea Doriana Elena. 

 

La Facultatea de Educație Fizică și Sport clasamentul a fost următorul: 

• LOCUL I - Educație Fizică și Sport - Anul III (câștigătoare, al treilea an, 

consecutiv); 

• LOCUL II - Educație Fizică și Sport - Anul I (echipa cu mari șanse pe viitor); 

• LOCUL III - Kinetoterapie și Motricitate Specială - anul I (studente ce participa si la 

acțiuni de voluntariat)  

 

 CEA MAI TEHNICĂ JUCĂTOARE - Radu Roxana - EFS - Anul III 

 GOLGHETER - Mazilu Andreea - EFS - Anul I 

 CEL MAI BUN PORTAR - Macovei Maria - Kinetoterapie Anul I. 



"Pentru echipele de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, pregătite de mine, competiția a 

fost cumva, un ”antrenament cu premii”, în fiecare echipă fiind componentele ale echipei 

reprezentative a Universității din Craiova, ce va participa pe 8,9 iunie la Campionatul 

Național Universitar de Futsal (feminin), aici în Craiova.  

Campionatul Național, demarat din anul 2016, este o continuitate a Cupei Victorina Simion, 

proiecte personale, pe care le-am putut pune în practică, cu ajutorul instituțiilor de învățământ 

pe care le reprezint, a Primăriei Municipiului Craiova, a Federației Române de Fotbal și a 

Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dolj, cărora nu pot decât să le mulțumesc pentru 

susținerea și promovarea sportului în rândul studentelor. 

Un alt scop, al competitiei de sâmbătă, ce s-a materializat, a fost de a selecționa studente de la 

facultățile de neprofil, pentru echipa reprezentativă a Universității din Craiova." ( Conf. univ. 

dr. Ungureanu-Dobre Aurora) 

 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 


