Concursul de TIR cu arcul în
parcul I. Hațieganu
Clubul
Sportiv
Domeniul
Arcașilor Cluj organizează un
concurs de tir cu arcul în data
de 17.10.2015 în sala de sport
Gh.
Roman
(
Parcul
I.
Hațieganu). Acesta este primul
concurs
de
tir
cu
arcul
organizat în Cluj-Napoca în
ultimii 15 ani.
Concursul de Tir cu arcul în Parcul I. Hațieganu.
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Acesta este un concurs organizat în sala de sport Gh. Roman
din Parcul I Hațieganu, având o distanță de tragere de 18m,
iar câștigători sunt cei cu punctajul cât mai apropiat de
maximul de 600 de puncte. Punctajul se va calcula pe baza
țintelor de tip FITA 40 ( ținta standard olimpică recomandată
de Federația internaționala, cu diametru de 40cm, punctaj
între 1-10). Premierea este împărțită pe secțiuni de vârsta (
copii, juniori, adulți si seniori) și pe categoriile de arc (
arc olimpic, Longbow, arc compound, etc.)
Eveniment organizat de Clubul Sportiv Domeniul Arcașilor Cluj
Clubul Sportiv Domeniul Arcașilor Cluj este o structură
sportivă nou înființată care are ca și scop promovarea
sportului de tir cu arcul și ajută persoanele care practică
acest sport să o poată face într-un mediu organizat și care
îndeplinește toate normele de siguranța implementate de
Federația Internaționala și Națională de Tir cu Arcul. Clubul
nostru colaborează îndeaproape și cu un magazin de

specialitate, care este primul de magazin de echipamente de
tir cu arcul cu prezentare din Cluj-Napoca.
Persoana de contact
Botos Horia Mircea – președinte CS Domeniul Arcașilor Cluj
0748.687.137
office@domeniularcasilor.ro
www.domeniularcasilor.ro

Finala ROBOWL se joacă pe
Cluj Arena: Cluj Crusaders
sunt favoriţi!
Clujenii de la Crusaders dispută acasă,
pe Cluj Arena, finala unui sport recent
în România dar tot mai iubit: fotbalul
american.

Astfel, duminica 14 iunie, Cluj Crusaders vă invită pe Cluj
Arena la Finala Campionatului Naţional de Fotbal American,
ROBOWL VI.
Meciul pentru titlu se va desfăşoara începând cu ora 17:00

între câştigătoarea de anul trecut, Bucharest Rebels şi Cluj
Crusaders, campioana sezoanelor 2012 si 2013. Finala mare va
fi precedată, începând cu ora 10:00, tot pe Cluj Arena, de
meciul pentru locul 3, disputa în care se vor înfrunta
echipele Bucharest Warriors, campioana ediţiilor 2010 şi 2011
şi Timişoara 89ers, finalistă ultimelor două ediţii de
campionat.
Biletele se pot achiziţiona de la casieria Cluj Arena.
Organizatorii vă recomandă să ajungeţi cu circa 30 de minute
înaintea fluierului de start pentru a evita aglomerarea căilor
de acces şi pentru a asista la prezentarea echipelor şi
intonarea imnului de stat.
Cost bilete: Copii sub 14 ani – 1 RON Adulţi – 10 RON.
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Cluj Crusaders s-a calificat
in finala ROBOWL VI
În semifinala din acest weekend,
clujenii au ȋnvins, pe teren
propriu,
echipa
Bucureşti
Warriors,
ocupanta
locului
secund din Conferinţa de SudEst. Echipa din capitală, şi-a
asigurat ȋn lot, pentru acest
sezon, jucători de la Constanţa Sharks, care nu s-a ȋnscris
ȋncă ȋn nici o ediţie de campionat.
Pe o vreme superbă şi ȋncurajaţi de un numar impresionant de

spectatori, muzica rock şi fumigene roşii, sportivii clujeni
au reuşit să ȋnscrie din primele minute ale meciului prin
Florin Oltean, care a reuşit un run de 70 de yarzi până ȋn
zona de marcaj a adversarilor. Tamaş Laszlo a reuşit
transformarea extra-pointului după touchdown-ul coechipierului
său, reuşind să ȋnscrie fiecare punct suplimentar al partidei.
Până la pauza meciului, Florin Oltean a mai ȋnscris două
touchdown-uri, ȋn timp ce bucureştenii au marcat 6 puncte prin
numărul 12, stabilind scorul de 21-6 pentru Crusaders.
După reluarea jocului, Dan Crâsnic, Florin Oltean şi Jeremy
David au punctat pentru Crusaders prin touchdown-uri.
Din defensiva „cruciaţilor” s-au remarcat Trevor Lothrop şi
Pop Dragoş, care au ţinut piept ofensivei bucureştene până ȋn
ultimele minute ale meciului când Warriors au mai ȋnscris
odată, reuşind şi conversia de 2 puncte.
În urma victoriei de duminică, cu scorul de 42-14, echipa de
fotbal american, Cluj Crusaders s-a calificat ȋn finala
Campionatului Naţional de Fotbal American, intitulată generic
– ROBOWL, ediţia VI.
ROBOWL IV se va desfăşura pe Cluj Arena ȋn 14 iunie 2015, unde
Crusaders se vor lupta pentru medalia de aur cu campioana
anului trecut, Bucureşti Rebels, care s-au impus la Bucureşti
ȋn prima semifinala contra Timişoara 89ers, cu scorul 46-0.
În calitate de organizatori ai finalei, Cluj Crusaders promit
un show de zile mari pe Cluj Arena şi pregătesc o serie de
evenimente ȋn completarea finalei. Clubul invită, pe acesată
cale, clujenii să-i susţină pe 14 iunie 2015.
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Semifinala
din
cadrul
Campionatului National de
Fotbal American, la Cluj:
Cluj Crusaders – Bucharest
Warriors
Cluj Crusaders va invita Duminica 31 Mai
de la orele 11:00 la semifinala din
cadrul Campionatului National de Fotbal
American 2015. Jocul va avea loc in
cadrul bazei sportive Napoca de pe Aleea
Detunata (Gheorgheni) impotriva echipei
Bucharest Warriors.
Va asteptam cu drag pentru a va petrece
cateva ore in compania unui sport
deosebit. Publicul are accesul gratuit
la acest eveniment. Baza sportiva este
dotata cu parcare auto, terasa si bar. Veniti alaturi de
sportul clujean. Go Crusaders!
Google maps de la Iulius Mall pana la teren:
https://goo.gl/maps/9dClf
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Jocurile corporatiste au adus
clujenilor
zâmbete,
adrenalină şi noi parteneri
de afaceri
Jocurile corporatiste au adus
clujenilor zâmbete, adrenalină,
cărţi de vizită şi noi parteneri
de afaceri, în weekendul care
tocmai s-a încheiat. Provocarea
Corporate
Games
a
fost
acceptată,
emoțiile
și
adrenalina au atins cote maxime,
iar întreaga experiență s-a încheiat cu succes. Cei mai buni
corporatişti clujeni și-au revendicat trofeele duminică și se
pregătesc acum pentru finala de la București şi, mai departe,
pentru World Corporate Games, la toamnă, în New Mexico.
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Echipele participante la Corporate Games Cluj-Napoca au avut
parte de un weekend plin de adrenalină. Sâmbătă și duminică au
avut loc întreceri la 10 sporturi – baschet, biliard, bowling,
alergare, Dragon Boat, fotbal în 6, tenis de masă, tenis de
câmp, înot și șah, în cadrul cărora corporatiștii clujeni s-au
distrat și au legat noi prietenii, pe terenul de sport.
Dragon Boat, sportul vedetă la Cluj-Napoca
Pe lângă noutate în sine reprezentată de întregul concept de
jocuri corporatiste, Dragon Boat a fost marea atracţie,
sportul care a stârnit curiozitatea clujenilor. Atât
participanții, cât și spectatorii au fost încântați de
spectacolul dat pe lacul din Gheorgheni, unde cei doi

“dragoni”, conduși de 10 vâslași, un toboșar și un cârmaci sau întrecut, pentru a-și desemna câștigătorii.
Prima ediție – un real succes
Al doilea sport, ca atractivitate, a fost, binenînțeles,
fotbalul, cu 13 echipe înscrise. Competiția a fost strânsă și
aici, participanții dând dovadă de multă ambiție pe terenul de
sport. Ceva mai lejere au fost probele de bowling și billiard,
unde companiile au socializat între ele și au pus bazele unor
noi prietenii şi relaţii de business.
Întreaga experiență a fost îmbrățișată cu entuziasm de către
cei înscriși, aproximativ 350 la număr, care s-au distrat și
s-au relaxat făcând mișcare. Bătălia pentru locurile fruntașe
a fost strânsă, spiritul de echipă și competitivitatea
clujenilor fiind mai mult decât evidente. Învingătorii de la
fiecare dintre cele 10 sporturi au plecat acasă cu medalii de
aur, argint și bronz, iar companiile cu cele mai multe
performanțe au câștigat râvnitele trofee Corporate Games.
Învingătorii se pregătesc pentru finale
Echipele de pe locurile întâi se pregătesc acum pentru
finalele de la București, care vor avea loc între 11 și 14
iunie, cu posibilitatea de înscriere la 15 sporturi! Miza este
mare, întrucât victoria înseamnă, de această dată,
participarea la World Corporate Games, marea finală mondială,
din New Mexico, alături de reprezentanții celor 28 de țări
înscrise în circuitul Corporate Games.
Mai multe surprize, la a doua ediție Corporate Games ClujNapoca
Organizatorii încep demersurile pentru o a doua ediție a
jocurilor corporatiste în Cluj-Napoca, în cadrul căreia
participanții vor avea la dispoziţie mai multe sporturi din
care să aleagă. Unul din acestea este Catchball-ul, sportul
care a stârnit o adevărată “Catch-manie” în lumea întreagă. O

combinație între volei și handbal, Catchball-ul e mai ușor de
jucat și mai distractiv, stimulând spiritul de echipă, ceea ce
îl face perfect pentru o sesiune antrenantă de teambuilding!
Despre Corporate Games Cluj
Corporate Games, festivalul sporturilor pentru corporații, cel
mai mare eveniment sportiv din lume, care are loc în 28 de
țări din lume, a ajuns în 2015 și la Cluj, de Zilele Clujului,
în perioada 22 – 24 mai.
Participanții au avut de ales între 10 sporturi diferite la
care să se înscrie: alergare, baschet, biliard, bowling,
dragon boat, fotbal in 6, înot, șah, tenis, și tenis de masa.
Câștigătorii competiției din Cluj sunt înscriși automat în
finala de la București, cu întreceri la 15 sporturi, care va
avea loc pe 11-14 Iunie 2015. Mai departe, câștigătorii
finalei naționale vor reprezenta echipa României în cadrul
World Corporate Games, eveniment programat în luna noiembrie,
in New Mexico, Mexic.

Cluj Crusaders a incheiat
sezonul
regulat
fara
infrangere
Ultima etapă a sezonului regulat
a Campionatului Naţional de
Fotbal American, a aliniat la
Timişoara, echipa locală, 89ers
şi campioana Conferinţei de N-V,
Cluj Crusaders.
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Ambele echipe ale Conferinţei de Nord-Vest erau deja
calificate ȋn semifinalele campionatului, ȋnainte de
desfăşurarea partidei de sâmbătă, unde Cluj Crusaders ocupă
prima poziţie cu 5 victorii şi nici o ȋnfrângere, urmată de
Timişoara 89ers cu 2 victorii şi 3 ȋnfrângeri.
Lipsit de o miză semnificativă ȋn campionat, meciul a fost un
duel al orgoliilor ȋntre cele două rivale, desfăşurându-se
echilibrat ȋn primele trei sferturi.
Clujenii au experimentat o strategie ofensivă de joc diferită,
punând accent pe Trevor Lothrop, care l-a ȋnlocuit ȋn prima
parte a partidei pe quarterback-ul titular, Paul Cârjă.
Tabela de marcaj a fost deschisă de gazde, prin Bogdan
Cocoşilă, care a marcat prin touchdown. Conversia pentru două
puncte urmată, a fost oprită de defensiva clujeană.
Scorul de 6-0 pentru Timişoara a rămas neschimbat până ȋn
sferul trei, când titularii ofensivei clujene şi-au reluat
locurile ȋn teren. Primul touchdown al oaspeţilor a fost
ȋnscris de Florin Oltean, iar Laszlo Tamas a transformat extra
punctul.
În ultimul sfert, Crusaders au reuşit să se distanţeze de
avantajul de un punct prin Dan Crâsnic care a ȋnscris de
ori, iar Alber Attila a reuşit o intercepţie concretizată
touchdown. Echipa ardeleană a reuşit transformarea doar a
extra point din două ȋncercări şi a ratat o conversie de
puncte, stabilind scorul final de 26-6 ȋn favoarea lor.

două
prin
unui
două

Astfel, Cluj Crusaders şi-au atins unul dintre obiectivele
acestei ediţii de campionat, şi anume, ȋncheierea sezonului
regulat fără ȋnfrângere.
În perioada 30-31 mai, se vor desfăşura semifinalele, iar
Crusaders va ȋntâlni acasă, echipa care s-a clasat pe locul

secund ȋn Conferinţa de S-E, Bucureşti Warriors. Oponenta
ardelenilor din semifinale, a pierdut ȋn ultima etapă meciul
cu Bucureşti Rebels, care va găzdui meciul cu Timişoara de la
finalul lunii mai, cu scorul de 0-14.

140 echipe din România şi din
Republica
Moldova
au
confirmat prezenţa la "Fotbal
à la Cluj" 2015
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à
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Viitorul Cluj Junior, Primăria şi
Consiliul Local Cluj-Napoca va organiza
în perioada 22-24 mai 2015 turneul de
fotbal pentru copii şi juniori “Fotbal à
la Cluj” ediţia II-a. Evenimentul este
înscris şi în calendarul oficial ClujNapoca 2015
Tineretului.
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a

Organizat ca parte integrantă a festivalului “Zilele Clujului”
aflat la a V-a ediţie, prin acest turneu se doreşte promovarea
fotbalului pe plan national şi internaţional dar şi a
brandurilor şi turismului local din Cluj-Napoca.
Prima ediţie desfăşurată în perioada 23-25 Mai 2014 s-a
bucurat de un real succes! Deşi practic la început de drum am

avut printre cele 70 de echipe participante echipe din toată
ţara şi din străinătate ( Anglia, Ungaria şi Republica
Moldova)!
Multe dintre echipe au participat la spectaculoasa defilare de
deschidere a festivalului Zilele Clujului şi la spectacolele
organizate cu acest prilej!
Dineul oficial a avut loc la unul dintre cele mai bine cotate
cluburi din Cluj-Napoca , Euphoria Music Hall unde s-a
organizat şi vizionarea finalei Ligii Campionilor 2014!
Ne-am bucurat de asemenea, la festivitatea de premiere, de
invitaţi de seamă ca dl. Primar Emil Boc, dl. Roger Stone
Liderul Consiliului Metropolitan Rotherham, Marea Britanie!
Premiile au fost consistente: cupe, medalii, diplome,
echipamente, mingi şi produse apicole inclusiv pentru echipele
situate pe ultimele locuri!
Ce vă pregătim în 2015?
Un turneu din categoria premium cu echipe valoroase din
ţară şi de peste hotare.
Terenuri de calitate sintetice şi/sau iarbă.
Arbitraje asigurate de arbitri delegaţi de AJF ClujNapoca.
Asigurarea unui climat de siguranţă cu accent pe
sănătatea copiilor, asistenţă medicală fiind asigurată
pe lângă asistente medicale pe fiecare teren şi de
ambulanţe care vor fi prezente pe întreaga desfăşurare a
turneului!
Condiţii de cazare foarte bune la hoteluri şi pensiuni
de 3 si 4 stele, la preţuri rezonabile!
Toţi participanţii ( copii, antrenori, parinţi etc) pe
lângă turneul în sine vor avea posibilitatea să
participe activ la defilarea din centrul oraşului ClujNapoca, la spectacolele organizate cu ocazia Zilelor
Clujului şi să viziteze obiective din oraşul nostru

(printre care şi stadionul Cluj Arena).
Dineu oficial pentru antrenori, parteneri şi sponsori la
o locaţie deosebită din Cluj-Napoca
Premii consistente şi nu doar pentru cei clasaţi pe
podium!
Multe alte surprize!
Program turneu (orientativ):
Vineri 22.05.2015
până la ora 12 – sosirea echipelor -check-in
după ora 12 meciuri în grupe
participarea echipelor la activităţile desfăşurate de
Primăria Cluj-Napoca în
centrul oraşului cu ocazia Zilelor Clujului ( concerte,
etc ).
Sâmbătă 23.05.2015
meciuri
defilarea echipelor pe traseul P-ţa Pacii – P-ta Unirii
deschiderea oficială a turneului
participarea echipelor la activităţile desfăşurate de
Primăria Cluj-Napoca în centrul oraşului cu ocazia
Zilelor Clujului ( concert, etc ).
dineu oficial antrenori, organizatori, parteneri.
Duminică 24.05.2015
meciuri semifinale, meciuri de clasament, finale.
festivitatea de premiere şi închiderea turneului.
Programul este orientativ şi poate suferi modificări . Aceste
modificari vor fi comunicate în timp util pe site-ul
www.fotbalalacluj.ro
Premii:
Se vor acorda premii constând în cupe, medalii, diplome pentru

echipele clasate pe locurile 1, 2 şi 3, premii individuale
pentru cel mai bun jucător, golgeter şi cel mai bun portar la
fiecare categorie de vârstă şi diplome pentru toate echipele
participante. De asemenea se vor acorda premii materiale
constand în echipamente, mingi, tricouri, alte premii
surpriză, premii care vor fi comunicate în cel mai scurt timp
pe site-ul oficial: www.fotbalalacluj.ro
Dacă doriţi să ne cunoaşteţi mai bine vă invităm să vizitaţi:
www.fotbalalacluj.ro
https://www.facebook.com/FotbalalaCluj
https://www.facebook.com/ViitorulCluj
Pentru alte informaţii: Gabriel Nistor – 0744-592136

