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Irina Bulmaga a dominat a 6-a ediție a 
Turneului de Șah rapid „One Chess 
Challenge”, competiție ce a adunat

laolaltă 57 de sportivi. Sportiva noastră 
a încheiat turneul pe locul 1 cu 6,5 

puncte din 7 posibile și lăsând în urmă o 
singură remiză împotriva Marelui 

Maestru Vladislav Nevednichy

IRINA BULMAGA CÂȘTIGĂ „ONE CHESS CHALLENGE”



Echipa de Robotică „CSU ASE-AutoVortex” a câștigat locul II la Campionatul
Internațional de Robotică din St. Petersburg, Rusia.

Conduși și coordonați de asist. univ. dr. Panea Ionuț Valentin, tinerii noștri talentați au 
reușit să învingă echipe puternice din țara gazdă și alte țări cu renume în domeniul
roboticii, inteligenței artificiale și dezvoltării software.

Echipa de Robotică „CSU ASE-AutoVortex” a câștigat locul II la 
Campionatul Internațional de Robotică din St. Petersburg



februarie



CSU ASE LA Campionatul Internațional Universitar 

Echipa de șah a participat în perioada 05-06 februarie la

Campionatul Internațional Universitar organizat de fundația
legendarului campion mondial, Garry Kasparov, un eveniment la

care au participat nu mai puțin de 146 de echipe din întreaga

lume.

La celor 9 runde, echipa noastră s-a clasat pe locul 18 după două
remize de luptă în ultimele două runde, una împotriva Perm State

National Research University și una împotriva Universității
Cambridge.

BY GARRY KASPAROV



CSU ASE București și-a înființat oficial secție de 
oină începând cu luna februarie a anului 2022!



Echipa AutoVortex - CSU ASE, condusă 
de asist. univ. dr. Ionuț Panea, cadru 

didactic la FABIZ - ASE  a câștigat locul 
I la Campionatul Internațional de 

Robotică din Libia!

Echipa de Robotică „CSU ASE-AutoVortex” a câștigat locul i la 
Campionatul Internațional de Robotică din libia



PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE FOTBAL-TENIS

În perioada 19-20 februarie, UNEFS a fost gazda primei etape a
Campionatului Național de Fotbal-Tenis.

Echipa CSU ASE s-a clasat pe locul 2 la proba de triplu și pe locul 4
la proba de dublu, debutând cu un rezultat onorabil la ediția 2022 a
Campionatului Național, unde au participat 12 echipe.



În perioada 20-27 februarie, sportivii noștri au participat Campionatul Național Individual de șah clasic-seniori, cel mai
puternic turneu de acest tip din ultimii peste 10 ani. Au luat startul în această competiție 68 de sportivi la masculin și 33 la
feminin, dintre care 14 mari maeștri/maestre, 11 maeștri/maestre internaționale și 16 maeștri/maestre FIDE.

Ambele secțiuni- feminin și masculin- au fost clar dominate de sportivii CSU ASE- Alessia Ciolacu și Mircea Pârligras care
au condus turneele încă din runda a 5-a.

Dar nu doar prin cucerirea ambelor titluri s-a remarcat CSU ASE la recent încheiatele campionate naționale. Un alt rezultat
cu care ne mândrim este cucerirea clasamentului masculin de către sportivii noștri: Mircea Pârligras (aur), Lupulescu
Constantin (argint), Georgescu Tiberiu (bronz) și Gavrilescu David (locul IV).

REZULTAT ISTORIC LA CAMPIONATUL NAȚIONAL DE SENIORI



ALESSIA CIOLACU ȘI MIRCEA PÂRLIGRAS
CAMPIONII NAȚIONALI 2022



Radu a cucerit titlul de Maestru Internațional în urma 
parcursului foarte bun pe care l-a avut la 

Campionatele Naționale de Șah. Deși turneul a 
fost extrem de dificil, fiind cel mai puternic 

campionat național din ultimul deceniu, sportivul 
nostru a demonstrat că are pregătirea și forța 

necesare să lupte de la egal la egal cu marii 
maeștri ai țării.

Radu toma a devenit 
maestru internațional



MARTIE



CSU ASE și-a adjudecat din nou titlul de cel
mai puternic club de șah din România, prin
câștigarea a 10 medalii din totalul de 18
posibile la cele trei probe. Dintre acestea, 4 au
fost de aur, 3 de argint și 3 de bronz. De
asemenea, 5 din cele 6 titluri naționale au
revenit la ASE, 4 fiind câștigate de sportivii
reprezentanți ai CSU ASE și unul de studentul
nostru, Mihnea Costachi, care a jucat pentru
clubul său de bază la această competiție, dar
care ne reprezintă ori de câte ori are ocazia în
competițiile universitare.



ECHIPA DE VOLEI- CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ LA VOLEI PE ZĂPADĂ

Miu ioana – brădățan alexia – hododi ioana - Shahzada Dua Larisa



În perioada 14-17 martie stațiunea montană Straja a fost
gazda Campionatelor Naționale de Volei pe zăpadă,
competiție ajunsă la a 3-a ediție.
CSU ASE a participat cu 3 echipe (2 la masculin și una la
feminin), formate în întregime din juniori și cadeți, deși
turneul a fost destinat seniorilor.

La sfârșitul celor șase meciuri fetele noastre au strălucit
pe cea mai înaltă treaptă a podiumului după ce și-au
învins în meci direct toate contra-candidatele!



Echipa AutoVortex- CSU ASE câștigă 
locul 1 și premiul Think Award  la 

Campionatul Internațional de Robotică 
din Jamaica!

Echipa de Robotică „CSU ASE-AutoVortex” a câștigat locul i la 
Campionatul Internațional de Robotică jamaica



8 8-

ECHIPA CSU ASE  ÎMPOTRIVA YALE UNIVERSITY

Ediția de primăvară a turneului Chess Collegiate a oferit șansa sportivilor 
noștri să își întreacă forțele cu o altă universitate de top din lume!

Deși a fost un meci extrem de strâns, cu răsturnări de partide neașteptate și cu 
emoții până în ultimul minut, rezultatul a fost într-un final consemnat drept 

remiză. 



Echipa de Dota2 s-a calificat în playoff-ul ligii 
de Dota2 organizată de GameAcces.

Echipa de CS:GO s-a calificat în playoff-ul
grupei C din cadrul turneului 5league

Rezultatele echipelor de esports



aprilie



RUXANDRA TOMESCU & CĂTĂLIN DIMULESCU

În perioada 8-10 aprilie, la Knjazevac, Serbia, s-a desfășurat 
Campionatul Balcanic de Bodybuilding.
Ruxandra Tomescu și Cătălin Dimulescu s-au întors plini de 
medalii de la cea mai importantă competiție balcanică:

➢Argint la perechi
➢Bronz la Bikini Fitness senioare- Ruxandra
➢Bronz la Men Physique seniori- Cătălin

Sportivii noștri au reprezentat România la această competiție, 
ambii fiind membri ai lotului național.



BEACH TOUR- ETAPA I

Echipa de volei pe nisip a participat în perioada 21-24.04 la prima etapă a Beach Tour, în 
Antalya.
Turneul a fost un real succes și s-a încheiat cu 3 medalii pentru sportivii noștri!

➢ Aur- Alexia Brădățan & Culda Bianca F20 ani
➢ Aur- Hododi Ioana & Miu Ioana F18 ani
➢ Argint- Anton Ștefan și Milcica Stelian U20



În perioada 19-28 aprilie s-a desfășurat în Republica Cuba 
Turneul Internațional de șah clasic în memoria fostului 

campion mondial, José Raúl Capablanca. Turneul a avut o 
participare selectă, pe bază de invitație și a adunat la start 10 

sportive (6 mari maestre, 3 maestre internaționale și o 
maestră FIDE) din 5 țări (Cuba, România, Polonia, Argentina 

și Peru).

Marea câștigătoare a fost Irina Bulmaga care a terminat 
turneul fără vreo înfrângere, cu 7,5 puncte din 9 posibile și 

un plus de 23 puncte ELO. Sportiva noastră s-a aflat pentru 
prima dată pe teritoriul cubanez și a fost felicitată pentru 

succesul său inclusiv de Ambasadorul României în Republica 
Cuba Theodora Magdalena Mircea.

IRINA BULMAGA CÂȘTIGĂ MEMORIALUL CAPABLANCA



CSU ASE vicecampioană națională la baschet U16! 

În perioada 27.04-01.05, în București, s-a desfășurat Turneul
Final din cadrul Campionatului Național de Baschet U16, care
a adus laolaltă cele mai puternice echipe de baschet din
România.

După un parcurs fără înfrângeri, băieții noștri au oferit un
adevărat spectacol în marea finală! Au condus până în minutul
38, dar oboseala și emoțiile au oferit adversarilor șansa de
care au profitat, reușind să întoarcă meciul în ultimul moment
și astfel au reușit doar o clasare pe locul 2.



Toți sportivii CSU ASE au obținut premii la cel mai mare turneu 
de șah rapid organizat vreodată în România!

În perioada 30.04-01.05 Bucureștiul
a fost gazda celui mai mare
eveniment de șah rapid din istoria
României- Super Chess Rapid, prima
etapă din circuitul Grand Prix.
Turneul a adunat la start aproape
200 de participanți din 14 țări, dintre
care 20 GM/WGM, 15 IM/WIM și
17 FM/WFM.

CSU ASE a fost reprezentat la
această competiție de 5 sportivi,
toți clasându-se pe podium în
clasamentul final!

Cel mai bun rezultat a fost
obținut de Gavrilescu David,
care a terminat turneul pe locul 3
în clasamentul GENERAL, fiind
și cel mai bine clasat român din
competiție!



MAI



Soare Mădălin- dublu medaliat la 
Campionatul European de Bodybuilding!

În perioada 05-09.05, Spania a fost gazda
Campionatului European de Bodybuilding.

CSU ASE a fost reprezentat la această competiție de
Soare Mădălin, care a obținut medalia la secțiunea
Men Physique Seniori, categorie over 182cm și
medalia de bronz la perechi, împreună cu Maria Sava.



În perioada 13-14 mai, la București s-a desfășurat Turneul
Internațional de Bodybuilding Tiger Classic – Diamond Cup
Romania. CSU ASE a avut doi reprezentanți la această
competiție, Eliza Oprea și Bîrzilă Laurențiu, care au obținut 3
premii:

Eliza Oprea:
- Campioană Bikini Fitness Masters și Card Elite Pro Masters
- Vicecampioană Bikini Fitness Senioare + 166 cm.

Bîrzilă Laurențiu:
- Vicecampion Men Physique Masters
- Loc 4 Men Physique Seniori - 179 cm

ELIZA OPREA & BÎRZILĂ LAURENȚIU
MEDALIAȚI LA TIGER CLASSIC – DIAMOND CUP ROMANIA



Argint la Hajdúnánás pentru Anton 
Ștefan și Bădiceanu Lucian!

În data de 14.05. Federația Ungară de Volei pe nisip a
adunat la Hajdúnánás juniori și seniori talentați, care s-
au întrecut într-una dintre primele competiții ale verii.

Echipa masculină, formată din Anton Ștefan și
Bădiceanu Lucian au obținut medalia de argint, iar
fetele au terminat pe locul 5 competiția, promițând că
se vor revanșa la Campionatul Balcanic U20, de la
Sighetu Marmației, din 1-4 iunie 2022.



David Gavrilescu în luptă împotriva celor mai buni jucători ai lumii!

În perioada 17-24 mai, David Gavrilescu va participa la cea de
a doua etapă a circuitului Grand Chess Tour. Turneul se bucură
de o participare extrem de selectă, strict pe bază de invitație,
aducându-i la tablă pe Marii Maeștri Fabiano Caruana (nr. 4 în
topul mondial), Rapport Richard (nr. 5 în topul mondial),
Wesley So (nr. 8 în topul mondial), Aronian Levon (nr. 9 în
topul mondial), Viswanathan Anand (fostul campion mondial) și
alți 4 Mari Maeștri de top.

David a primit acest Wildcard în urma medaliei de aur obținută
la Campionatul Național de Șah Rapid și a performanțelor
sportive deosebite din ultima perioadă.



IUNIE





În perioada 28-29 mai, Târgu Mureș a fost gazda etapei a 4-a 
din cadrul Campionatului Național de Fotbal-Tenis.

Echipa CSU ASE s-a întors de la această competiție o 
medalie de bronz la proba de dublu, cu locul 4 la proba de 

triplu și locul 5 la proba de simplu.

Medalie de bronz la dublu în cea de a 4-a etapă a Campionatului Național de Fotbal-Tenis!



Alexia Brădățan și Ioana Miu-CAMPIOANE BALCANICE U20!

Ștefan Anton și Milcică Stelian- medalie de bronz!



iulie



Alexia Brădățan  & Ioana Miu - medalie de bronz la 
Campionatele Balcanice de senioare!

În perioada 23-26 iunie, la Balikesir, s-au
desfășurat Campionatele Balcanice de Volei pe
nisip, categoria seniori.

Fetele noastre, Alexia Brădățan și Ioana Miu, au
avut un parcurs dificil, dar care a fost încununat cu
medalia de bronz în clasamentul general! Deși au
suferit o înfrângere în semifinală împotriva echipei
Turcia 1, au reușit să se regrupeze și să câștige în
finala mică împotriva echipei Turcia 2, o echipă
experminetată, cu media de vârstă de 25 ani!



În perioada 8-10 iulie s-a desfășurat Turneul
Internațional U16 de la Mersch, Luxemburg.
În cadrul turneului, echipa României a disputat 3 meciuri
amicale, obținând tot atâtea victorii:

➢România - Irlanda: 83-67
➢România - Portugalia: 69-66
➢România - Luxemburg: 80-58

SPORTIVII NOȘTRI – SUCCESE LA NIVEL INTERNAȚIONAL



În perioada 12-18.07.2022, delegația României a fost 
prezentă la Salonic, acolo unde s-au desfășurat 

Campionatele Europene de Șah Clasic pentru juniori. 
CSU ASE a avut un singur reprezentant la această 
competiție, pe Alessia Ciolacu, care a obținut atât 

medalia de aur cu echipa României dar și medalia de aur 
pe masa 2, terminând turneul fără înfrângere.

Alessia Ciolacu- două medalii de aur la Campionatul European pe echipe!



Alexia Brădățan & Ioana Miu
CAMPIOANE BALCANICE U22

În perioada 18-24 iulie, la Kosovo, s-au
desfășurat Campionatele Balcanice de
Volei pe nisip destinate sportivilor sub
22 de ani.
România a fost reprezentată la această
competiție de perechea Alexia Brădățan
și Ioana Miu, pregătite de dl. antrenor
Răzvan Ifrim, care au urcat drapelul pe
cea mai înaltă treaptă a podiumului.

După o perioadă pe cât de grea, pe
atât de bogată în medalii și titluri,
fetele au reușit un parcurs fantastic și
la cea de a 3-a ediție a Campionatului
Balcanic U22 și s-au încununat
Campioane Balcanice U22, la mai
puțin de două luni după câștigarea
titlului balcanic U20.



Echipele Olimpice de șah ale României - 8/13 membri 
sunt sportivi CSU ASE!



AUGUST



Locul 1 perechi și titlul de Miss&Mister Fitness pentru 
Ruxandra și Cătălin Dimulescu!

În perioada 13-14 august, stațiunea Mamaia a fost gazda
turneului Miss&Mister Fitness România 2022, competiție
organizată de Federatia Romana De Culturism Si Fitness în
parteneriat cu clubul Power Gym Fitness Constanța.

La perechi, sportivii noștri, Ruxandra și Cătălin Dimulescu au
câștigat locul 1, iar Cătălin și-a completat palmaresul și cu
locul 2 la individual.

De asemenea, sportivul a realizat și un test antidoping pentru
a arăta că performanțele au fost realizate natural.



David Gavrilescu este student în anul II la Facultatea de Relații 
Internaționale din cadrul ASE București și sportiv al CSU ASE 

din februarie 2021. La momentul acela, David era cel mai tânăr 
Maestru Internațional al țării noastre.

Deși au trecut mai puțin de doi ani, David a avut un parcurs 
excelent în care, pe lângă faptul că a terminat liceul și a devenit 

student, a obținut și toate celei trei norme de Mare Maestru.

*Mare Maestru Internațional este cea mai mare categorie pe care o poate obține vreodată 
un jucător de șah.

David Gavrilescu
- CEL MAI TÂNĂR MARE MAESTRU INTERNAȚIONAL DIN ROMÂNIA!



Irina Bulmaga- locul 6 la Campionatul European!

Campionatul European Feminin a avut
loc în perioada 20-31.08, în Praga și a
adunat la start 123 de sportive din 28 de
țări. Pe parcursul celor 11 runde, fetele au
luptat intens pentru un loc cât mai sus în
clasamentul european.
România a fost reprezentată la această
competiție de 5 sportive, dintre care două
sunt sportive CSU ASE, Irina Bulmaga și
Alessia-Mihaela Ciolacu.

Deși competiția a fost una extrem de
dificilă și startul nu a părut că le
găsește în formă pe jucătoarele
noastre, Irina a reușit un parcurs
senzațional: 5 victorii în ultimele 5
partide, ultima fiind în fața multiplei
campioane armene, Elina Danielian
și un total de 8 puncte în total, fapt
ce a clasat-o pe locul 6 în
clasamentul final, CEA MAI BUNĂ
POZIȚIE PE CARE A OBȚINUT-O
O JUCĂTOARE ROMÂNCĂ ÎN
ULTIMII PESTE 10ANI.



SEPTEMBRIE



CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CULTURISM ȘI FITNESS 
IMAGINI ȘI MEDALII!

Laurențiu Bârzilă

Safier Koorndijk-Iancu

Niculcea Adrian

Soare Mădălin și Sava Mia



Pop Andrei Minciu Laurențiu Enunță Dragoș

Fluerică Cosmin

Gheorghe Mirel

Zanfir Dragoș

Ștefan Cristian



Dănică Monica Oprea Eliza Vărzaru Marius Bulgariu Adrian

Ionescu Mihaela



Campionatele naționale de culturism & fitness în medalii

27 aur 10 argint 13 bronz

În perioada 1-4 septembrie au avut loc în Sala Transilvania
din Sibiu Campionatele Naționale de Cadeți, Juniori, Seniori
și Masters la Culturism și Fitness. A fost un concurs maraton
cu peste 450 concurenți care și-au disputat titlurile de
Campioni Naționali ai României 🇷🇴 la Culturism și
disciplinele asociate: Bikini, Fitness, Bodyfitness, Wellness,
Womenphisique, Fit Pairs, Men'sPhysique, Men's Fitness,
Games Classic Bodybuilding, Classic Bodybuilding, Classic
Physique, Bodybuilding, Fitness Challenge.



CSU ASE-CÂȘTIGĂ ATÂT SUPERLIGA 
MASCULINĂ CÂT ȘI PE CEA FEMININĂ



Cea mai puternică întrecere șahistică din România, 
Superliga Națională de Șah, desfășurată la Oradea 

în perioada 21-30 septembrie, s-a încheiat cu 
victoria clubului CSU ASE Superbet atât la 

masculin cât și la feminin.



octombrie



ECHIPELE CSU ASE SUPERBET PARTICIPARE 
ISTORICĂ LA CUPA CLUBURILOR EUROPENE!



Echipa feminină – medalie de argint!

După 7 zile de luptă, echipa feminină CSU ASE Superbet a
câștigat medalia de argint la Cupa Cluburilor Europene- Șah.
Competiția s-a defășurat în Mayrhofen, Austria și a adunat la
start peste 500 de șahiști ai celor mai bune cluburi de pe întreg
continentul!

Componența echipei:
🥈 Bulmaga Irina
🥈 Saduakassova Dinara
🥈 Atalik Ekaterina
🥈 Efroimski Marsel
🥈 Rapport Jovana
🥈Căpitan: Tiberiu Georgescu



CSU ASE Superbet a uimit la această competiție, în primul rând 
pentru că este prima dată în istoria României când un club din 

țara noastră aliniază la start o echipă cu prima șansă la titlul 
masculin, dar și pentru că este prima dată când legitimează un 

jucător care a depășit pragul de 2800 puncte ELO (Viswanathan
Anand).

Echipa masculină a fost și ea aproape de a urca pe podium - o 
victorie în ultima rundă le-ar fi adus medalia de bronz. Din 

păcate, meciul împotriva TAJFUN - SK Ljubljana s-a încheiat 
remiză și băieții s-au clasat pe locul 6 în clasamentul final.

ECHIPA MASCULINĂ A SCRIS O PAGINĂ DE ISTORIE ÎN ȘAHUL 
ROMÂNESC!



Locul II pentru echipa de fotbal-tenis la proba de 
triplu a play-off-ul Campionatului Național

În perioada 14-16 octombrie Mediașul a fost gazda play-off-ului 
Campioantului Național de fotbal-tenis. 
Echipele CSU ASE au participat atât la proba de dublu cât și la 
proba de triplu. 

La proba de triplu am avut în componență:
⚽️ Dulceață Victor 
⚽️ Bidireanu Dragoș 
⚽️ Udrea Răzvan 
⚽️ Cârstea Adrian 
⚽️ Nacu Florin

iar la dublu am obținut locul 5 în componența:
⚽️ Bidireanu Dragoș 
⚽️ Cârstea Adrian 
⚽️ Nacu Florin 
⚽️ Udrea Răzvan



NOIEMBRIE



Medalie de bronz pentru CSU ASE la Campionatul Național de fotbal-tenis!

După un sezon lung și dificil, băieții noștri au încheiat pe podium proba 
de triplu din cadrul ediției 2022 a Campionatului Național de fotbal-tenis!

⚽️Bidireanu Dragoș
⚽️Cârstea Adrian
⚽️Udrea Răzvan



Eliza Oprea - Argint la Cupa Mondială!

În perioada 2-7 noiembrie, Santa Susana a fost gazda Cupei 
Mondiale de Bodybuilding.
Eliza Oprea a concurat la categoria Bikini Fitness Senioare 169 cm 
și a obținut o medalie de argint pentru România și pentru CSU 
ASE.



DECEMBRIE



Șahiștii noștri au câștigat Openul Internațional al României atât la masculin cât și la feminin!

Openul Internațional al României, aflat
anul acesta la prima ediție în format șah
rapid, a adunat la start 140 de sportivii
din toată țara.

CSU ASE a fost reprezentat la această
competiție de 5 sportivi: Jianu Vlad -
Cristian, Gavrilescu David, Bulmaga
Irina, Cosma Elena - Luminița și Alessia
Ciolacu.

David s-a impus în clasamentul
general cu 0,5 puncte față de
următorul clasat, iar în clasamentul
feminin Irina Bulmaga a câștigat la
egalitate de puncte cu Luminița, fiind
departajate de primul criteriu.



2022

CSU ASE CÂȘTIGĂ TITLUL NAȚIONAL LA TOATE 
PROBELE PE ECHIPE ÎN 2022



4 MEDALII DE AUR PENTRU CSU ASE LA 
CAMPIOANTELE NAȚIONALE DE RAPID & BLITZ

ECHIPA FEMININĂ – NUMĂR MAXIM DE 
VICTORII LA ȘAH RAPID ȘI BLITZ!



NIMIC NU AR FI FOST POSIBIL FĂRĂ EI!
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