Studentele din anul III au castigat Cupa MPT la volei cu ocazia aniversării a
20 ani a Facultăţii de Management în Producţie şi Transporturi
Cupa MPT s-a desfăşurat în premieră şi la volei în data de 20 noiembrie 2016 pe terenul multifuncţional
de la Baza Sportivă Nr.2. Ambele echipe participante au fost reprezentante ale anului III de studiu, pe partea
dreaptă a fileului au evoluat Andreea Iuhasz, Andreea Ciontu, Diana Dobrotă, Alina Prichici şi Diana Puţan, iar
de cealaltă parte au jucat Andreea Cîrja, Diana Mercea, Ana-Maria Tiriplică, Sara Timiş şi Diana Oneţiu.
Meciul a debutat cu o mică problemă de organizare, rezolvată însă foarte operativ de titularul
seminarului de logistică, iar meciul a putut începe cu o oarecare întârziere. Echipa Iuhasz, Ciontu, Dobrotă,
Prichici şi Puţan şi-a adjudecat neverosimil primul set cu un 15-1 fără drept de apel. Nici la schimbarea
terenurilor lucrurile nu s-au schimbat, iar învingătoarele din primul set şi-au dublat avantajul după 15-6 în actul
secund şi se părea că meciul nu va avea nici un istoric. Setul al treilea a fost o cu totul altă poveste, cele două
echipe au luptat de la egal la egal pentru fiecare minge şi pentru fiecare punct, iar contrar tuturor aşteptărilor
echipa Cîrja, Mercea, Tiriplică, Timiş şi Oneţiu a reuşit să reducă din diferenţa de scor după 15-13 în setul al
treilea. Suspansul a continuat şi în setul al patrulea, când cele două echipe au mers cap la cap de la început
până spre finalul setului, care la scorul de 15-15 a intrat în prelungiri şi după o primă tentativă eşuată, echipa
Iuhasz, Ciontu, Dobrotă, Prichici şi Puţan a reuşit desprinderea la 18-16, scor care le-a adus în cont atât setul
al treilea cât şi câştigarea meciului şi a primului titlu de campioană la volei din scurta istorie a Cupei MPT.
Deşi au început foarte slab meciul, echipa Cîrja, Mercea, Tiriplică, Timiş şi Oneţiu s-a mobilizat mult mai
bine după pierderea categorică a primelor două seturi şi au pus seriose probleme colegelor lor în actual al
treilea şi al patrulea, care s-au decis la diferenţă minimă, în ambele înregistrându-se un echilibru aproape
perfect între cele două echipe. De asemenea ultimele două seturi au mărit şi suspansul pe margine, unde
băieţii de la fotbal au venit şi ei să-şi încurajeze colegele. Campioana anului 2016 la cupa MPT la volei este
echipa formată de Andreea Iuhasz, Andreea Ciontu, Diana Dobrotă, Alina Prichici şi Diana Puţan. Felicitări
campioanelor, precum şi tuturor participantelor de la această ediţie inaugurală a Cupei MPT.
De menţionat că după încheierea finalei, băieţii de pe margine şi echipa campioană au rămas să joace
un meci demonstrativ, care s-a prelungit odată cu reoganizarea echipelor şi cu „relaxarea” regulilor de joc,
astfel că pe lângă confruntarea sportivă, au existat şi numeroase momente hazlii, care au animat şi mai mult
seara de volei din cadrul ediţiei aniversare a Cupei MPT.

