La Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi,
studenţii anului III şi profesorii au jucat un meci amical de fotbal în sesiune

Joi, 28.01.2016, de la ora 20:30 la Baza Sportivă nr.2 a Universităţii Politehnica a avut loc un meci amical de
fotbal între echipa studenţilor anului III şi echipa cadrelor didactice de la Facultatea de Management în Producţie
şi Transporturi. A fost prima confruntare între o echipă de studenţi (alta decât echipa Ligii Studenţilor) şi echipa
cadrelor didactice de la MPT, care s-a desfăşurat în plină sesiune şi pe o vreme care a combinat ceaţa britanică
cu frigul de la Polul Nord, ambele echipe rezistând eroic condiţiilor vitrege din balonul de pe terenul sintetic.
Dacă până de curând echipa cadrelor didactice pierdea destul de net confruntările cu studenţii, în ultimele 2
meciuri profesorii au reuşit să pună mari probleme acestora, iar joi seară scenariul s-a repetat, studenţii având
mult de muncit pentru a obţine o victorie la ultima fază a jocului.
Studenţii anului III au început mai bine şi au condus ostilităţile încă din primele minute (1-0 şi 2-1), însă cadrele
didactice au reuşit să egaleze destul de rapid de fiecare dată. La 2-2, studenţii au preluat iniţiativa etalând un joc
combinativ şi graţie unor execuţii spectaculoase au izbutit să-şi contureze un avantaj liniştitor de 4 goluri (6-2). Pe
fondul relaxării acestora, profesorii i-au penalizat şi au mai redus din handicap, înscriind două goluri, însă studenţii
aveau să mai înscrie o dată pe finalul reprizei şi la pauză s-a intrat cu un scor de 7-4 în favoarea anului III.
Repriza secundă a fost mai dinamică, iar acţiunile de poartă s-au succedat la ambele porţi, în mod surprinzător
însă profesorii au fost cei care au speculat mai bine erorile defensive din apărarea studenţilor şi au început să
reducă treptat din diferenţă. Deşi echipa anului III a punctat prima şi în partea a două şi a avut 9-5, cadrele
didactice au revenit în joc şi au redus diferenţa la un singur gol după prima parte a reprizei secunde (9-8), iar
după alte câteva minute, de la 10-8, scorul a redevenit egal, 10-10. Studenţii au marcat primii după atingerea
bornei cu numărul zece, însă după 5 minute, cadrele didactice aveau să fie pentru prima dată în avantaj (12-11) la
jumătatea reprizei secunde. Văzând că lucrurile se complică, studenţii au replicat rapid şi după ce au izbutit
egalarea au reintrat în avantaj în decurs de câteva minute, 15-12. Şi de data aceasta profesorii au reuşit să revină
în joc graţie unui gol spectaculos înscris de Alin Artene din apropierea centrului terenului, cu o execuţie care l-a
surprins pe goalkeeper-ul anului III şi după alte câteva minute scorul s-a strâns din nou (15-14), până la un nou
contraatac-şcoală fructificat de studenţi (16-14). Cu doar 5 minute rămase, profesorii s-au aruncat în atac şi cu
ultimele puteri au reuşit să restabilească egalitatea (16-16) odată cu scurgerea timpului regulamentar de joc. În
prelungiri însă studenţii aveau să înscrie golul izbăvitor, adjudecandu-şi o victorie muncită şi meritată cu 17-16,
într-o confruntare dominată de multă sportivitate din partea ambelor echipe.

