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Lăudat să fie Isus! 

 

  În data de 15 septembrie 2018, pe terenul de sport din curtea Episcopiei Române Unite cu 

Roma, greco-catolică de Cluj-Gherla (Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 26) va avea loc cea de-a III-a 

ediție a Campionatului Eparhial de Sport. Campionatul este organizat de Episcopia Română Unită 

cu Roma, greco-catolică de Cluj-Gherla prin Departamentul de Tineret și ASTRU Cluj, având ca 

motto cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Nu știți voi că cei care aleargă pe stadion, toți aleargă, 

însă numai unul primește premiul? Alergați în așa fel ca să-l câștigați.” (1Cor 9, 24). 

 În mesajul adresat cu ocazia publicării documentului despre sport al Dicasterului pentru 

Laici, Familie și Viață, Papa Francisc spunea: «Sportul este un loc de întâlnire în care persoane 

de orice nivel și condiție socială se unesc pentru a obține un rezultat comun. Într-o cultură 

dominată de individualism și de rebutarea tinerelor generații și a generațiilor bătrânilor, sportul 

este un loc privilegiat în jurul căruia persoanele se întâlnesc fără distincție de rasă, sex, religie 

sau ideologie și în care putem experimenta bucuria de a concura pentru a ajunge la o țintă 

împreună, participând la o echipă în care succesul sau înfrângerea se împărtășește și se 

depășește; asta ne ajută să respingem ideea de a cuceri un obiectiv centrându-ne numai pe noi 

înșine. Necesitatea de celălalt cuprinde nu numai colegii de echipă ci și conducătorii, antrenorul, 

susținătorii, familia, așadar toate acele persoane care cu angajare și dăruire fac posibil să se 

ajungă de „a da ceea ce este mai bun în ele”». 

 Campionatul Eparhial de Sport se va desfășura pe următoarele discipline sportive: 

 Fotbal masculin 

 Volei (echipe mixte)  

 Badminton (mixt)  

 

 În vederea unei cât mai bune organizări, vă rugăm să țineți cont de următoarele aspecte: 

 Aspecte generale 

o O persoană înscrisă la competiția de fotbal nu se poate înscrie la o altă 

disciplină sportivă 

o Persoanele înscrise pentru competiția de badminton au posibilitatea de a se 

înscrie și pentru volei 

o Este important ca tinerii participanți să fie activi în cadrul parohiei din care 

provin 

o ASTRU Cluj va asigura cheltuielile de masă pentru participanți 

o Transportul nu va fi decontat  

 

 Pentru competiția de fotbal masculin 

o Componența echipelor de fotbal va fi de 5 jucători (4 + portar) 

o Participanții vor avea vârsta de peste 16 ani 

o Se vor admite maxim 8 echipe de fotbal masculin în ordinea înscrierii 
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o Pentru înscrieri vă rugăm să completați formularul atașat, iar apoi să-l 

trimiteți completat și semnat la adresa de e-mail cluj@astru.ro  

o Data limită de înscriere este 10 septembrie 2018 

o De asemenea, atașat acestei invitații veți putea găsi regulamentul de 

desfășurare a competiției de fotbal 

 

 Pentru competiția de volei 

o Componența echipelor de volei va fi de 3 jucători 

o Echipele pot fi mixte (fete și băieți) 

o Pentru înscrieri vă rugăm să completați formularul atașat, iar apoi să-l 

trimiteți completat și semnat la adresa de e-mail cluj@astru.ro   

o Data limită de înscriere este 10 septembrie 2018 

 

 Pentru competiția de badminton 

o Competiția se adresează atât fetelor, cât și băieților, individual (nu se vor 

juca meciuri de dublu) 

o Pentru înscrieri vă rugăm să completați formularul atașat, iar apoi să-l 

trimiteți completat și semnat la adresa de e-mail cluj@astru.ro   

o Data limită de înscriere este 10 septembrie 2018 

 

 

PROGRAM 

 

09:00 – Tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii de desfășurare a meciurilor de fotbal / badminton 

09:45 – 12:45 – Timp de desfășurare a meciurilor de fotbal / badminton 

13:00 – Prânz 

14:30 - Tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii de desfășurare a meciurilor de volei 

14:45 – Timp de desfășurare a meciurilor de fotbal / volei 

17:45 – Festivitate de premiere 

 

* Rugăm componenții echipelor de fotbal, respectiv jucătorii înscriși pentru competiția de 

badminton să fie prezenți la ora 8:45 în Curtea Episcopiei de Cluj-Gherla (Cluj-Napoca, str. 

Moților, nr. 26) 

** Rugăm componenții echipelor de volei să fie prezenți la ora 14:15 în Curtea Episcopiei de 

Cluj-Gherla (Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 26) 

 

 

Informații suplimentare se pot obține la: 

- Departamentul pentru Tineret – Pr Radu Tălpălariu 0729.884.887, tineretcluj@gmail.com 

 - ASTRU Cluj – 0758.677.259, cluj@astru.ro 
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