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Evenimente:

● Sofia Beachvolleyball Winter Tournament etapa a V-a

Ianuarie



Sofia Beachvolleyball Winter 
Tournament etapa a V-a

În urma unei finale intense și echilibrate, echipa de volei
feminin câștigă argintul la a 5-a ediția a turneului "Sofia 
Beachvolleyball Winter Tournament"! Deși sunt încă
junioare, Alexia Bradatan (16 ani) și Hododi Ioana (15 ani), 
au reușit o performanță deosebită într-un turneu important 
de seniori! 



Evenimente:

● Cupa Campionilor- Fotbal-Tenis

● Campionatul Național de volei pe zăpadă

● Sofia beach-volleyball Winter Tournament etapa. a VI-a

Februarie



Cupa Campionilor
În cadrul primei ediții a turneului „Cupa Campionilor”

organizat la Slatina, echipa CSU ASE a cucerit două

medalii:

• Aur la dublu în compoziția:

🥇 Bidireanu Dragoș

🥇 Udrea Răzvan

• Argint la triplu în compoziția:

🥈 Dulceață Victor

🥈 Nacu Florin

🥈 Moraru Gabriel

🥈 Cârstea Adrian



Argint la Campionatul Național de 

Volei pe zăpadă

În perioada 5-7 februarie s-a desfășurat la Azuga Campionatul

Național de volei pe zăpadă pentru seniori. La această competiție

am fost reprezentați de trei echipe (două la masculin și una la

feminin) toate obținând rezultate remarcabile!

• Fetele (Brădățan Alexia, Hododi Ioana, Sandu Mădălina și

Poleac Hana) au cucerit argintul și au avut un parcurs frumos,

fără set pierdut până în finală!

• La băieți echipa A (Drăghiceanu Cristian, Gligor Sergiu, Ștefan

Anton și Bomchiș Filip) s-a clasat pe locul 4, iar echipa B,

formată din Debrezean Roland (15ani), Chirea Alex (15ani),

Vintilă Florian și Zbârlea-Vasile Mihai s-a clasat pe locul 5.



Sofia Beachvolleyball Winter Tournament
etapa a IV-a

După frumosul rezultat de la CN de Volei pe zăpadă, fetele

noastre și-au demonstrat din nou valoarea. Echipa formată

din Sandu Mădălina și Hododi Ioana a câștigat medalia de 

bronz în urma unor dueluri puternice, disputate până în

ultimul moment, de asemenea, echipa formată din Brădătan

Alexia si Poleac Hana au terminat pe locul 4



Evenimente:

● Turneu League of Legends by UNEFS
● Etapa I a Campionatului Național de Fotbal-Tenis
● Sofia beach-volleyball Winter Tournament etapa a VIII-a
● Campionatul Mondial Universitar de șah

Martie



League of Legends by UNEFS

CSU ASE a participat la turneul amical de 
League of Legends organizat de Liga 

Studentilor si Absolventilor din UNEFS, 
turneu pe care l-a și câștigat fără mari 

emoții!



Campionatul Național de Fotbal-Tenis
etapa I

În cadrul primei etape a Campionatului Național de Fotbal-
Tenis ce s-a desfășurat la Târgul Mureș, CSU ASE a dominat
proba principală (cea de triplu).

La celelalte două probe am ajuns până în finala mică,
reușind și la acestea să fim niște adversari puternici!

Componența echipei:

🥇 Dulceață Victor

🥇 Nacu Florin

🥇Moraru Gabriel

🥇 Bidireanu Dragoș

🥇 Udrea Răzvan

🥇 Cârstea Adrian



Sofia Beachvolleyball Winter Tournament
etapa a VIII-a

● În cadrul etapei a 8-a a turneului de volei "Sofia Beach Winter

Tournament“, echipa formată din Brădătan Alexia si Hododi Ioana

au cucerit aurul, dominând clar competiția și obținând 5 victorii

din tot atâtea meciuri!



Campionatul Mondial Universitar de Șah

În perioada 19-21 martie a avut loc Campionatul Mondial

Universitar de șah. La acest concurs au participat aproape

1000 de jucători de la peste 200 de universități din 64 de

țări din întreaga lume, astfel devenind CEL MAI MARE

eveniment sportiv universitar din ISTORIE.

În urma partidelor disputate și verificărilor realizate de

comisia de fairplay, în clasamentul final, Academia de

Studii Economice s-a clasat PRIMA între țările Uniunii

Europene și pe LOCUL 8 la NIVEL MONDIAL la proba de

blitz.



Evenimente:

● Campionatele Naționale de Șah-Juniori

● Sofia beach-volleyball Winter Tournament Finals

● Campionatul Național de Fotbal-Tenis etapa a II-a

Aprilie



Campionatul Național de Juniori-
Șah clasic, rapid și dezlegări

În perioada 07-15 aprilie s-au desfășurat la Mamaia,

Constanța, Campionatele Naționale de șah clasic,

rapid, blitz și dezlegări de probleme- Juniori. După o

pauză de un an, turneul a readus la tabla de joc cei

mai buni juniori ai României, care s-au luptat pentru

obținerea titlului de Campion Național!

CSU ASE a fost reprezentat la această competiție de

către David Gavrilescu și Fluerariu Radu-Cristian și a

obținut două medalii de aur prin Gavrilescu David!



Sofia Beachvolleyball Winter Tournament
FINALS

● Etapa finală a sezonului de iarna de volei pe plajă a adus pentru

echipa formată din Brădățan Alexia și Hododi Ioana o nouă

medalie de bronz și a 8-a din palmaresul nostru, câștigată în acest

sezon.



Titanii ASE s-au calificat în Divizia A1!

Echipa de volei masculin Titanii ASE s-au calificat în

Divizia A1 după turneul de promovare din perioada

16-18.04.2021.

Astfel, echipa noastră devine CEA MAI TÂNĂRĂ

ECHIPĂ DIN ULTIMII 30 DE ANI CARE SE CALIFICĂ ÎN

DIVIZIA A!



Campionatul Național de Fotbal-Tenis
etapa II

În cadrul celei de a doua etape a Campionatului Național de
Fotbal-Tenis ce s-a desfășurat la Târgoviște, CSU ASE a
obținut o nouă clasare onorabilă: locul II la proba de triplu și
locul IV la simplu și la dublu.

Componența echipei:

🥈 Dulceață Victor

🥈 Nacu Florin

🥈Moraru Gabriel

🥈 Bidireanu Dragoș

🥈 Udrea Răzvan

🥈 Cârstea Adrian



Evenimente:

● Campionatele Europene de Volei U22
● Women's Grand Prix
● Campionatul Național de Fotbal-Tenis etapa a III-a

MAI



Brădățan Alexia și Hododi Ioana au bifat în acest an participarea la

Campionatele Europene de Volei, desfășurate în Baden, Austria.

Dacă Alexia a mai trăit emoțiile unei astfel de competiții, mezina,

Ioana, s-a aflat la prima participare la un Campionat European.

Campionatul European de Volei U22



Women's Grand Prix

Irina Bulmaga, a participat la ultima etapă a

Women's Grand Prix, un circuit de 4 etape

unde, în fiecare dintre ele, 12 dintre cele mai

bune jucătoare ale lumii își dispută calificare

pentru Turneul Candidatelor (la titlul

mondial).



Campionatul Național de Fotbal-Tenis
etapa III

Numărul 3 a fost cu noroc pentru CSU ASE: în cadrul celei de
a treia etape a Campionatului Național de Fotbal-Tenis, am
obținut 3 medalii: Aur la triplu, bronz la dublu și bronz la
simplu.



Evenimente:

• Campionatul European de șah în stil hibrid

• Circuitul național al Bulgariei

• Grand Chess Tour

• Campionat Național de Fotbal-Tenis etapa a IV-a

• Campionatele Naționale pe echipe de Șah Rapid și Blitz

• Cupa Municipiului Chișinău

• Turneu de senioare- Volei pe plajă

Iunie



Campionatul European de șah în stil hibrid

Campionatul European de șah a bifat o premieră în acest
an- a fost prima ediție în acest format din istorie!

CSU ASE a fost reprezentat la această competiție de 3
sportivi, toți titulari ai echipei olimpice: Lupulescu
Constantin, Pârligras Mircea și Gavrilescu David.

• Gavrilescu David, a trecut fără mari emoții de primul tur,
dar a ratat calificarea în turul trei în a doua rundă de șah
clasic.

• Pârligras Mircea reușește să ajungă până în ultimul tur,
când, din cauza unei inexactități, își pierde avantajul
pozițional și ulterior și meciul.

• Lupulescu Constantin și-a demonstrat încă o dată valoare
reușind să ajungă până în marea FINALĂ fără a trece prin
vreun tie-break și culminând cu victoria 2-0 din ultimul tur
împotriva Marelui Maestru Heberla Bartlomiej.



Circuitul național al Bulgariei

Etapa U20 din circuitul național al Bulgariei a adus pentru

sportivii noștri multe medalii valoroase:

🥇 Perechea Hododi Ioana, Alexia Bradatan au obținut

medalia de aur după 6 victorii consecutive, fără să piardă

vreun set în cele 2 zile de concurs.

🥉 Perechea Guagliano Vittoria și Sandu Mădălina a obținut

medalia de bronz.

🥉 Perechea Vintilă Florian și Ștefan Anton au reușit să

câștige medalia de bronz după o înfrângere în semifinală în

fața jucătorilor brazilieni.



Grand Chess Tour

Constantin Lupulescu a fost invitat special la Grand

Chess Tour, unde și-a întrecut forțele cu 9 dintre primii

12 jucători ai lumii!

Grand Chess Tour este o serie de cinci turnee închise, pe

bază de invitație, care se dispută în cinci zone diferite ale

lumii pe parcursul unui an. Au onoarea de a participa la

această competiție doar cei mai bine cotați jucători de

șah ai momentului.

Constantin a avut un parcurs fantastic 
bifând chiar o victorie în fața numărului 
6 în clasamentul mondial, Anish Giri.



Campionatul Național de Fotbal-Tenis
etapa IV

Etapa a IV a Campionatului Național de Fotbal-Tenis a mai
adus trei medalii în palmaresul CSU ASE: Argint la triplu,
bronz la dublu și bronz la simplu.



Campionatele Naționale de Șah Rapid și Blitz

Feminin

În cadrul Campionatelor Naționale de Șah Rapid și 

Blitz, echipa feminină a cucerit două medalii:

🥉 Medalia de bronz la șah rapid

🥈Medalia de argint la blitz

Componența echipei:

• Bulmaga Irina

• Sgîrcea Silvia-Raluca

• Ciocan Maria-Alexandra

• Popa Andrada



Campionatele Naționale de Șah Rapid și Blitz

Masulin

În cadrul Campionatelor Naționale de Șah Rapid și 

Blitz, echipa masculină a cucerit două medalii:

🥇 Medalia de aur la șah rapid

🥈Medalia de argint la blitz

Componența echipei:

• Berkes Ferenc

• Pârligras Mircea-Emilian

• Georgescu Tiberiu-Marian -Căpitan

• Costachi Mihnea

• Gavrilescu David



Cupa Municipiului Chișinău

● Fetele noastre au cucerit nisipul de la Chișinău. În perioada

10-13 iunie 2021 a avut loc Cupa Municipiului Chișinău,

competiție organizată de Federația de Volei a Republicii

Moldova în parcul Valea Morii.

● După 3 zile fără înfrângere fetele noastre s-au încununat 
câștigătoare!



Turneu de senioare

● În perioada 25-27 iunie, la Sighetul Marmației, s-a dat startul

sezonului competițional de senioare în România.

● CSU ASE a fost reprezentat în această competiție de

perechea Hododi Ioana și Brădățan Alexia, care a câștigat

medalia de argint după un turneu puternic, în care fetele au

reușit să învingă lotul național de senioare al României.

● În finală, experiența senioarelor și-a spus cuvântul iar echipa

s-a clasat pe locul II.



Evenimente:

• Cupa României la triplu masculin- Fotbal-Tenis 
• Cupa Aron Cotruș 
• Campionatele Naționale de cadeți U17 

Iulie



În perioada 02-04 iulie s-a desfășurat la Mamaia Cupa României la fotbal-tenis, competiție sponsorizată de Boromir.

CSU ASE a fost reprezentată la această competiție de o singură echipă în componența:

• Dulceață Victor

• Cârstea Adrian

• Nacu Florin

• Udrea Răzvan

Jucătorii noștri au dominat turneul de triplu masculin, cucerind fără mari emoții LOCUL I.

Cupa României la triplu masculin- Fotbal-Tenis 



Cupa Aron Cotruș

În perioada 2-4 iulie Aradul a găzduit prima ediție a

Cupei Aron Cotruș-cadeți, competiție organizată de

C.S Westar Arad sub egida Federației Române de

Volei.

CSU ASE a fost reprezentat la această competiție de

perechea Chirea Alexandru și Debrezeni Roland,

care s-a impus în toate meciurile disputate,

câștigând finala cu scorul de 2-1 împotriva echipei

de la Blaj.



Campionatele Naționale de cadeți U17

În perioada 19-25 iulie 2021, la Timișoara, au

avut loc Campionatele Naționale de cadeți

U17, competiție la care CSU ASE a obținut

titlul de Campioană Națională la feminin,

datorită echipei Hododi Ioana & Miu Ioana și

s-a clasat pe locul 5 la masculin.



Evenimente:

• Paleochora International Chess Tournament
• Campionatul European-feminin
• Campionatul European- masculin
• Festivalul Internațional de șah al Brașovului

August



Paleochora International Chess Tournament

Irina Bulmaga a participat în perioada 23-30.07 la

Paleochora International Chess Tournament, turneu

în care a terminat pe locul 1 în clasamentul feminin și

pe locul 8 în clasamentul general!

La acest turneu au participat 19 Mari Maeștri, 22

Maeștri Internaționali și 26 Maeștri FIDE, totalul

participanților trecând de 300, fiind unul dintre cele

mai puternice turnee de tip Open din Grecia.



Campionatul European- feminin

Campionatul European feminin s-a desfășurat în 

acest chiar la noi în țară, fapt ce a facilitat prezența 

și rezultatul foarte bun al jucătoarelor românce.

Reprezentanta CSU ASE la această competiție a 

fost Irina Bulmaga, care s-a bucurat de un start 

fantastic cu 4 victorii în primele 4 runde, 

detașându-se cu jumătate de punct față de 

următoarea clasată și învingând-o pe favorita nr. 1 

a turneului, Marea Maestră Batsiashvili Nino din 

Georgia.



Campionatul European- masculin

Constantin Lupulescu, Mircea Pârligras și David Gavrilescu ne-au reprezentat la Reykjavik, Islanda, acolo unde

a avut loc, Campionatul European masculin de șah clasic!

Cele 11 runde disputate au fost extrem de dificile, dată fiind pauza considerabilă de la turneele în fața tablei

de joc, dar sportivii noștri au avut un parcurs frumos și și-au promis că se vor autodepăși anul viitor!



Festivalul Internațional de șah al Brașovului

În perioada 20-27.08.2021 a avut loc Festivalului

Internațional de șah al Brașovului, turneu de șah

clasic care s-a desfășurat pe parcursul a șapte zile în

Poiana Brașov.

CSU ASE a avut la acest turneu doi reprezentanți,

ambii studenții noștri, Radu Toma și Radu Cristian

Fluerariu.

• Radu Toma a terminat la egalitate pe locurile 1-3 în

clasamentul general, acumulând 7 puncte în cele 9

partide

• Radu Fluerariu a terminat pe locul 2 la categoria sa,

ELO <2000, și pe locul 17 in clasamentul general deși

a plecat drept favoritul 39!



Evenimente:

• Campionat European-Volei pe nisip
• Campionatul Național de Fotbal-Tenis
• Campionatului Național de Robotică

Septembrie



Campionat European de Volei pe nisip

● Campionatul European de Volei pe nisip a adus un rezultat

onorabil pentru CSU ASE: fetele noastre au ajuns până în

optimilie de finală, devansând echipe cu lungă tradiție și în

voleiul mondial.



În data de 30 august, Bucureștiul a fost gazda Campionatului Național de Robotică, competiție ce a

adunat în capitală cele 24 de echipe calificate în urma etapelor regionale din toată țara.

Echipa AutoVortex ASE a câștigat titlul de CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ și nu oricum, doborându-și propriul

record național în ceea ce privește numărul de puncte obținute la o competiție în România!

Campionatul Național de Robotică



Campionatul Național de Fotbal-Tenis

După un sezon plin de meciuri dificile, echipa noastră de

fotbal tenis reușește să câștige medalia de bronz, având

componența:

• Bidireanu Dragoș

• Nacu Florin

• Udrea Răzvan

• Dulceață Victor

• Cârstea Adrian

Scorul a fost strâns până în ultimul moment iar echipele 
adverse au fost echipe cu tradiție în fotbal-tenis, dar CSU ASE 
a demonstrat încă o dată că are jucători de podium! 



Evenimente:

• Superliga feminină
• The International
• Divizia A- șah

Octombrie



Superliga-Feminin

Superliga este cel mai important turneu pentru cluburile
de șah din România. Competiția a presupus 10 runde de
confruntări directe, în fiecare meci jucând câte patru
jucătoare ale fiecărei echipe.

CSU ASE a câștigat MEDALIA DE AUR cu 9 victorii și o
înfrângere.

Deși au avut un rezultat excepțional, fetele noastre nu s-

au limitat la câștigarea titlului și au realizat și performanțe

personale deosebite:

Atalik Ekaterina a acumulat 9,5 puncte/10, fiind
desemnată cea mai bună jucătoare de pe masa 2,
Bulmaga Irina a acumulat 7,5 puncte/9, fiind desemnată
cea mai bună jucătoare de pe masa 1 iar Ciolacu Alessia a
câștigat toate cele 5 partide pe care le-a jucat pe masa a
3-a. În plus, împreună au acumulat 8 puncte avans față de
următoarea clasată, echivalentul a doua meciuri câștigate
cu 4-0!



The International

În perioada 07-21.11.2021, România a fost gazda unui

eveniment fără precedent, care sperăm să se transforme

într-o lungă tradiție. Este vorba despre “The International”,

cea mai mare competiție de Dota2 din lume.

🔵⚪️ Secția de eSports a CSU ASE a fost nelipsită din 
mijlocul acțiunii, echipa noastră de Dota2 prezentând 
evenimentul.



Divizia A

În perioada 17-24 octombrie s-a desfășurat la Vaslui
Divizia A la șah, competiție ce are drept scop selectarea
celor mai bune echipe pentru promovarea în Superliga.

CSU ASE a dominat turneul și s-a clasat pe LOCUL I cu
număr maxim de victorii, astfel câștigându-și un loc în cel
mai important turneu pe echipe din țară noastră.



Evenimente:

• Collegiate Chess Tournament
• Campionatul European de Șah-pe echipe

Noiembrie



Collegiate Chess Tournament

Studenții noștri au fost invitați să participe la

Collegiate Chess Tournament, un turneu la care iau

parte cele mai puternice universități din lume.

Lupta nu a fost ușoară! Grupa noastră a fost formată

din 8 echipe aparținând universităților: Harvard,

Massachusetts Institute of Technology, Yale

University, Princeton University, University of

Michigan, Moscow Institute of Physics and

Technology și University of Warsaw.

Drumul lor s-a oprit în sferturile de finală, dar a fost

presărat cu victorii importante, reușind să obțină

victoria în fața Universităților Harvard, MIT și

Michigan.



Campionatul European de Șah

-pe echipe

În perioada 11-21.11 s-a desfășurat în frumoasa stațiune

Terme Čatež din Slovenia, Campionatul European de Șah

pe echipe.

România a trimis două echipe reprezentante la această

competiție, una la masculin și una la feminin.

CSU ASE a fost reprezentat prin campionii noștri: Irina

Bulmaga, Alessia Ciolacu, Constantin Lupulescu, Mircea

Pârligras și David Gavrilescu, care au „renunțat” la

culorile CSU ASE timp de 10zile pentru a se îmbrăca în

tricolorul României și pentru a cuceri noi performanțe

alături de echipa națională.

Suntem mândri de sportivii noștri și nu putem decât să

ne simțim onorați de faptul că 3/5 membri ai naționalei

masculine și 2/5 membre ale naționalei feminine sunt

sportivii noștri!



Evenimente:

• Campionatele Naționale de șah rapid, blitz și dezlegări
• Campionatul Mondiale de șah rapid și blitz

Decembrie



Campionatele Naționale Individuale -

Șah Rapid, Blitz și Dezlegări

În perioada 10-12 decembrie, Brașovul va fi gazda

Campionatelor Naționale Individuale de Șah Rapid, Blitz și

Dezlegări, ultimul turneu important al acestui an.

CSU ASE aliniază la start 6 jucători- Constantin Lupulescu,

Mircea Pârligras, Tiberiu Georgescu, Gavrilescu David, Radu

Toma, Radu Fluerariu, Miruna Lehaci și Ciolacu Alessia

(dublu legitimată)!

La această competiție am obținut 6 medalii:

🥉Bronz la proba de dezlegări feminin (Miruna LEHACI)

🥉Bronz la proba de șah rapid masculin (Gavrilescu David)

🥈Argint la proba de șah rapid masculin (Constantin

Lupulescu

🥉Bronz la proba de blitz feminin (Miruna Lehaci

🥈Argint la proba de blitz masculin (Constantin Lupulescu)

🥇 Aur la proba de blitz masculin (Mircea Pârligras)



Campionatele Mondiale de 
Șah Rapid și Blitz

Irina Bulmaga, Mircea Pârligras și Mihnea

Costachi au participat în perioada 26-30

decembrie la Campionatele Mondiale de Șah

Rapid și Blitz, unde Mihnea Costachi a făcut

senzație: a remizat cu piesele negre împotriva

nr. 2 în clasamentul mondial (!) Alireza

Firouzja. Rezultatul este cu atât mai onorabil

cu cât tânărul francez se află în apogeul

carierei: la 1 decembrie a devenit nr. 2 în

clasamentul mondial și a devenit cel mai tânăr

jucător din lume care a depășit pragul de 2800

puncte ELO.



Antrenorii noștri

Georgescu Tiberiu

Șah
Dulceață Victor

Forbal-Tenis
Panea Ionuț Valentin 

Robotică

Iozu Rafael 

E-Sports

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNDRUMARE!

Ifrim Răzvan George

Forbal-Tenis



Sponsorii noștri

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNCREDERE!



2022... 
VA URMA!


