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FABIO TRIP, TIMIȘOREANUL 
CRESCUT LA LPS BANATUL

Mijlocaș ofensiv, născut la 5 iulie 2000, 
la Timișoara, crescut la LPS Banatul, 
el a evoluat până în iarna acestui an la 
Centrul Național de Pregătire Timișoara. 
A fost pe punctul de a semna cu Rapid 
București (cu care a și făcut cantona-
mentul în Antalya), dar a ales să con-
tinue la Timișoara, contractul său cu 
alb-violeții fiind pe o durată de trei ani. 
Are și selecții în naționalele de juniori.

METALOGLOBUS, ECHIPA FOSTEI 
FABRICI DE GLOANȚE ȘI JUCĂRII

Metaloglobus București s-a înființat în 1956, 
ca echipă a fabricii cu același nume, fabrică 
ce a produs… gloanțe și jucării. Din 2011 a 
evoluat în Liga a III-a, primită pe loc vacant, 
după ce pierduse barajul de promovare 
în acest eșalon. Iar în vara anului 2017 a 
promovat, în premieră, în liga secundă. 
Gruparea – una dintre foarte puținele ne-
susținute din bani publici, din acest sezon 
al D2 – este patronată de sirianul Imad 
Kassas (cel care patronează și fabrica) 
și îl are ca președinte pe Marius Burcă, 
membru al Comitetului Executiv al FRF.

Clubul are stadion propriu, numit tot 
Metaloglobus, cu suprafață de joc 

sintetică, bază situată în cartierul 
Pantelimon al Capitalei. Metaloglobus 
are și o echipă secundă în Liga a IV-a 
bucureșteană, colegă de serie cu CSA 
Steaua, CS Dinamo și Carmen.

LOTUL POLITEHNICII

PORTARI: Murariu, D. Munteanu, Borbei 
FUNDAȘI: Motreanu, Jurj, Mera, Coadă, Scutaru, Cherecheș, Cojocaru 
MIJLOCAȘI: Dros, Vidrăsan, B. Vasile, Ignea, D. Radu, A. Manea, Bedea, M. Ene, Trip, Bâte, 
Gașpar, Schieb, O. Ursu 
ATACANȚI: Cr. Ene, I. Plămadă 
ANTRENOR: Cosmin Petruescu

GHEORGHE COTEC, POLISTUL CARE A ELIMINAT PE CELTIC

S-a lansat la CFR Timișoara. Cu echipa de 
juniori mari a clubului de la Gara Mare a 
Timișoarei a ajuns, în 1970, în finala campio-
natului naţional. Din acea echipă mai făcea 
parte, printre alţii, și viitorul UT-ist Giurgiu.

Adus de Jackie Ionescu la Poli, Cotec se 
va consacra în alb-violet, în, poate, cei mai 
frumoși ani ai fotbalului timișorean postbe-
lic. Debutează în Divizia A la 25 mai 1975, la 
un 2-2 acasă cu Steagul Roșu Brașov, când 
intră în min. 66 în locul lui Decu Crângașu. 
În sezonul 1977/78, în care Poli a termi-
nat pe 3 și a tras la titlu, Cotec a jucat 21 
de partide sub conducerea antrenorului 
Angelo Niculescu. A marcat atunci și un 
gol memorabil, egalând în min. 80 Steaua 
în Ghencea (2-2 la 5 noiembrie 1977). În 
toamna 1978, la primul meci susţinut acasă 
de Poli în cupele europene, contra lui MTK 
Budapesta, în Cupa UEFA, a deschis scorul 

și drumul spre calificare. Va fi părtaș, de a-
semenea, la evenimentele din anul de graţie 
1980, câștigarea Cupei României, eliminarea 
lui Celtic și victoria cu West Ham-ul la care 
juca Lampard, tatăl mijlocașului de azi al lui 
Chelsea. Ultimul meci în Divizia l-a susţinut 
la 5 mai 1982, 2-1 acasă cu FC Olt, când a 
fost înlocuit în min. 61 cu Titi Nicolae. Avea 
doar 30 de ani. Mijlocaș ofensiv sau atacant, 
a fost deseori prezent pe lista marcatorilor.

După retragere, a fost antrenor la cen-
trul juvenil al lui Poli, iar în ultimii ani ai 
vieții a lucrat la baza sportivă a hote-
lului deţinut în Timișoara de fostul pa-
tron polist din 1999, Eugen Seracin.

La 21 noiembrie 2008 s-a stins, la doar 
56 de ani. A fost înmormântat, în ci-
mitirul din Calea Lipovei, Timișoara.

ARTICOLE DE OCTAVIAN STĂNCIOIU
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ETAPA A 38-A (ULTIMA)
VINERI, 31 MAI 
SSC Farul Constanța – Ripensia Timişoara

Aerostar Bacău – CS Baloteşti

CS Mioveni – UTA Arad 
SÂMBĂTĂ, 1 IUNIE 
Luceafărul Oradea – Dacia Unirea Brăila

Daco-Getica Bucureşti – ACS Poli Timişoara

Petrolul Ploieşti – Academica Clinceni

FC Argeş Pitești – Sportul Snagov

Universitatea Cluj-Napoca – Pandurii Tg. Jiu

Politehnica Timişoara – Metaloglobus 
București

Energeticianul Tg. Jiu – FC Chindia 
Târgovişte

DOI LA SUTĂ

Până în data de 31 iulie 2019 Politehnica Timi-
șoara va desfășura tradiționala campanie de 
strângere de formulare de redirecționare a 2% 
din impozitul pe venit.

Acest procent din taxele tale datorate statului 
a reprezentat până acum o sursă importantă de 
venit pentru noi (spre exemplu, anul trecut am 
reușit să încasăm aproape 15.000 EUR dintr-un 
număr de 1000 formulare completate). Pentru 
acest an ne propunem mai mult, având o țintă 
de 1500 formulare completate.

Prin această campanie clubul nostru își propu-
ne să obțină fonduri suplimentare pentru con-
solidarea echipei și pentru asigurarea necesi-
tăților construirii unui club solid și promovării 
într-un eșalon superior.
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