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Raport de activitate
CLUBUL SPORTIV ’’GLORIA 2018’’ BISTRIȚA-NĂSĂUD
pentru anul 2020

Clubul Sportiv “GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud a fost
înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 43/2018
ca persoană juridică de drept public, fiind o instituție publică de interes
județean. Clubul Sportiv “GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud duce mai
departe tradiția handbalului feminin bistrițean începând cu echipa care
activează în Liga Florilor MOL, structura de Divizia A și până la cele de
copii și juniori.
Sediul Clubului Sportiv “GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud este
în municipiul Bistrița, str. General Grigore Bălan, nr. 11, parter, sala 18,
județul Bistrița-Năsăud într-un spațiu închiriat în baza Contractului de
comodat cu CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD
nr. 204/01.07.2020, înregistrat la Clubul Sportiv “GLORIA 2018” BistrițaNăsăud sub nr. 2199/01.07.2020.
Clubul derulează acțiuni specifice de inițiere, desfășurare și
participare la programe, acțiuni și competiții interne și internaționale,
promovează și dezvoltă ramurile de sport (handbal, atletism, gimnastică
ritmică, oină), întreprinde demersuri în privința selecției de copii și juniori
pentru dezvoltarea bazei de selecție pentru competiții, dezvoltă
colaborări cu Consiliile Locale, instituțiile sportive cu atribuții în domeniul
sportului, structurile sportive și operatorii economici implicați în
derularea programelor sportive proprii de la nivelul județului BistrițaNăsăud. În acest sens,

Clubul Sportiv “GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud a încheiat
două protocoale de colaborare:
- Protocol de cooperare încheiat între Clubul Sportiv “GLORIA 2018”
Bistrița-Năsăud şi Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud
nr. 1751 din 12.09.2019;
- Protocol de cooperare încheiat între Clubul Sportiv “GLORIA 2018”
Bistrița-Năsăud şi Liceul cu Program Sportiv Bistrița nr. 1155 din
02.11.2020.
Începând din sezonul competițional 2018-2019 echipa de handbal
feminin a clubului nostru activează în Liga Florilor sub denumirea Clubul
Sportiv ”Gloria 2018” Bistrița-Năsăud, având culorile de identificare
”roșu – negru”. Clubul Sportiv “GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud a jucat în
sezonul competițional 2019-2020 în Cupa EHF, a doua competiție ca
valoare din handbalul feminin ca urmare a locului 3 ocupat în ediția
precedentă a Ligii Florilor, prima competiție a handbalului feminin
românesc. Echipa a reușit să treacă de faza grupelor, ajungând până în
sferturi de finală. Este o performanță deosebită, pentru noi cu atât mai
mult cu cât CS GLORIA 2018 BN a intrat în galeria selectă a primelor opt
echipe de handbal feminin din Europa încă de la prima participare într-o
competiție europeană.
Clubul Sportiv “GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud se implică în
dezvoltarea handbalului juvenil din județ. Începând din anul școlar 20192020 se derulează la nivel județean un proiect de promovare a acestui
sport de tradiție, în rândul copiilor. ”GLORIA JUNIOR” reunește 15
echipe de copii din județ, care au beneficiat permanent din partea
clubului de sprijin, informații, echipament, coordonare și promovare,
având la bază un program de pregătire stabilit de staff-ul echipei și
implementat de antrenorii clubului.
Din sezonul competițional 2020-2021 Clubul Sportiv “GLORIA
2018” Bistrița-Năsăud a înființat și înscris în Campionatul Național
Divizia A echipa de handbal feminin Divizia A în baza Hotărârii Consiliului
de Administrație a clubului nr. 27 din 29.06.2020.
Clubul Sportiv “GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud este un club pentru
comunitate. Prezența numeroasă a publicului la meciurile echipei de
handbal feminin face ca de cele mai multe ori partidele să se dispute cu
casa închisă ale Sălii Polivalente din Municipiul Bistrița.
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În acest sens Clubul Sportiv “GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud
are încheiat un contract de închiriere a Sălii Polivalente din mun. Bistrița
pentru desfășurarea activității cu Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Bistrița-Năsăud – Contract Locațiune (închiriere) nr.
2822/03.09.2020, înregistrat la CS “GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud sub
nr. 1106/27.08.2020.
Mulți dintre fani își susțin echipa și la meciurile din deplasare atât
în țară cât și în străinătate (Cupa EHF), lucru care ne confirmă faptul că
handbalul bistrițean trezește sentimente unice. Euforia, eroismul și
drama sunt termeni care apar constant atunci când vorbim despre
handbal. Fanii împărtășesc experiențele și trăirile atât între ei cât și cu
familia, prietenii și/sau apropiații. Acțiunile lor sunt promovate constant
în mediile noastre de socializare. Ne dorim să dezvoltăm permanent
acest proiect îmbunătățind planul strategic și aliniindu-l la standardele
internaționale.
În cursul anului 2020 echipa de handbal feminin a Clubului Sportiv
“GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud a evoluat în trei competiții importante:
Cupa EHF (a doua ca valoare din Europa), Liga Florilor MOL și Cupa
României.
CUPA EHF - Clubul Sportiv ’’GLORIA 2018’’ Bistrița-Năsăud
Anul 2020 a debutat cu o premieră pentru handbalul bistrițean,
prezența în grupele Cupei EHF, alături de MKS Lublin – Polonia, ERD
Handball – Ungaria și Odense Handbold din Danemarca.
Grupa C s-a dovedit a fi una intens disputată, echipa noastră
reușind să aibă evoluții frumoase, să facă meciuri spectaculoase și să
obțină rezultate care să îi permită clasarea pe locul II în grupă (două
victorii, trei egaluri și o singură înfrângere) și calificarea în faza
următoare. În sferturile de finală ale Cupei EHF, CS “GLORIA 2018” BN a
fost eliminată de Herning-Ikast Handbold din Danemarca, o formație cu
șase trofee europene în palmares.
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De remarcat este faptul că la doi ani de la înființarea clubului și la
prima participare în cupele europene, CS “GLORIA 2018” BN rămâne cu
performanța notabilă de a fi ajuns printre cele mai bune opt echipe ale
Europei din Cupa EHF.
Echipa noastră a adus 7 puncte pentru România.
LIGA FLORILOR MOL - Clubul Sportiv ’’GLORIA 2018’’ BistrițaNăsăud
În primele două luni ale anului 2020, echipa de handbal feminin a
Clubului Sportiv “GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud a disputat 7 meciuri din
returul de campionat 2019-2020, ultima partidă fiind cea din etapa a
XIX-a cu CS Minaur Baia Mare, disputată în deplasare în 4 martie.
A urmat o perioadă dificilă în care din cauza restricțiilor impuse de
pandemie, fiecare dintre jucătoare s-a antrenat acasă, în baza unor
programe stabilite de staff-ul tehnic.
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CS “GLORIA 2018” BN s-a reunit la începutul lunii iulie, derulând
mai întâi antrenamente pe plan local, în aer liber și mai apoi la Mamaia,
unde lotul s-a pregătit timp de două săptămâni.

În perioada 14 -16 august a urmat un turneu amical internațional
de pregătire derulat în localitatea Most, Cehia, extrem de util echipei în
perspectiva începerii noului sezon competițional al Ligii Florilor MOL. CS
“GLORIA 2018” BN a jucat în compania Thuringer Handball Club din
Germania și a echipei locale DHK Banik Most. În urma disputării
meciurilor din cadrul acestui triunghiular, CS “GLORIA 2018” Bistrița-
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Năsăud s-a clasat a III-a fiind premiată totodată și pentru cel mai bun
portar al turneului, distincție obținută de sportiva Darly Zoqbi de Paula.

Noul sezon al Ligii Florilor MOL a debutat în perioada 14 - 15
octombrie în Sala Sporturilor ”Olimpia” din Ploiești. CS “GLORIA 2018”
BN a întâlnit CSM Galați, într-un meci în care s-a impus cu scorul de 2418 (11-7). A urmat apoi o nouă perioadă de antrenamente și pregătire în
plan local, după care între 29 octombrie și 3 noiembrie a participat la
Sfântu Gheorghe, în sala Sepsi Arena, la Turneul II care cuprinde
etapele II, III, IV și V din turul de campionat. Handbalistele noastre au
obținut două victorii - HC Zalău 24-19 (7-7) și Rapid București 27-25
(10-13) și două înfrângeri - CSM Slatina 21-26 (12-13) și CS Minaur
Baia Mare 23-27 (11-14).
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Din nefericire, la revenirea de la această competiție, 20 de
persoane din delegația noastră au fost depistate pozitiv în urma
efectuării testelor RT-PCR în scopul identificării virusului SARS-CoV-2,
ceea ce a făcut imposibilă prezența echipei la turneul următor, respectiv
Turneul al III-lea, din 12 noiembrie, etapa a VI-a, la București, în cadrul
căruia urma să întâlnim SCM Râmnicu Vâlcea, meci pierdut ulterior de
echipa noastră cu 10-0.
Anul s-a încheiat cu disputarea mai multor partide amicale, care au avut
rolul de a menține jucătoarele în formă în vederea participării la Turneul
IV al Ligii Florilor MOL din 12-13 ianuarie de la Brașov, acolo unde CS
“GLORIA 2018” BN întâlnește echipa HC Dunărea Brăila.

De menționat este faptul că echipa de handbal feminin din Liga
Florilor MOL ale CS “GLORIA 2018” BN și jucătoarele Nicoleta Dincă și
Ana Maria Măzăreanu au fost premiate la final de an, în cadrul Galei
premiilor anuale ale municipiului Bistriţa!
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Echipa a fost recompensată pentru participarea, evoluția și
performanța de a juca în sferturile de finală ale Cupa EHF, iar
handbalistele noastre pentru prezența la lotul național și evoluțiile de la
Euro 2020. Gala, aflată la ediția a 21-a a reunit personalităţi ale vieţii
publice locale, oameni creativi și talentaţi care au performat în 2020 în
profesiile pe care şi le-au ales, oameni dedicaţi care prin munca
susţinută şi performanţele obţinute, constituie modele pentru
comunitate.
CUPA ROMÂNIEI - Clubul Sportiv ’’GLORIA 2018’’ BistrițaNăsăud
Echipa noastră a disputat în anul 2020 două partide în cadrul
Cupei României Fan Courier, o întrecere care ne-a adus de-a lungul
timpului satisfacții, inclusiv medalia de bronz câștigată în Final Four-ul de
la finele sezonului 2016-2017.
În meciul din șaisprezecimi (22 ianuarie), handbalistele Clubului
Sportiv ’’GLORIA 2018’’ Bistrița-Năsăud au dispus de cele ale CS
Universitatea de Vest Timișoara cu scorul 46-24 (23-12) și s-au oprit
apoi în optimi (18 februarie), fiind învinse de SCM Râmnicu Vâlcea cu
scoul de 27-21 (13-11).
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DIVIZIA A - Clubul Sportiv ’’GLORIA 2018’’ Bistrița-Năsăud
Din vara anului 2020, s-a înființat în cadrul Clubului Sportiv
’’GLORIA 2018’’ Bistrița-Năsăud o echipă de handbal feminin care
activează începând din acest sezon competițional în Divizia A. Lotul este
antrenat de Mihaela și Claudiu Evi, doi antrenori cunoscuți și apreciați în
România, în sarcina lor intrând și coordonarea activității sportive de la
nivel de copii și juniori.
După cooptarea și prezentarea noilor sportive legitimate la club,
echipa a derulat un cantonament la Colibița, dar și antrenamente pe
plan local.
CS “GLORIA 2018” BN a debutat în competiția oficială în 2
decembrie, în sala Sepsi Arena din Sfântu Gheorghe, făcând parte din
seria B alături de echipe din Sfântu Gheorghe, Timișoara, Târgu Jiu și
Deva.
Aflată la început de drum și cu pregătirea afectată de problemele
medicale date de infectările cu virusul SARS-CoV-2, echipa a reușit ca la
doar câteva luni de la înființare să aibă o evoluție bună la turneu, cu
două victorii și tot atâtea înfrângeri.
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Au învins echipa CNE Sfântu Gheorghe cu scorul de 24-19 (12-12)
și echipa CSU Timișoara cu scorul de 33-19 (16-11) și au pierdut în fața
CSM Târgu Jiu cu scorul de 18-24 (9-12) și CSM Deva cu scorul de 21-26
(11-14).

Următorul meci al echipei divizionare A este programat în 11
februarie și contează pentru etapa a V-a.
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GLORIA JUNIOR - Clubul Sportiv ’’GLORIA 2018’’ BistrițaNăsăud
Clubul Sportiv “GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud a reușit în anul 2020
crearea unei piramide complete, necesare activității handbalistice de
performanță prin crearea Centrului de copii și juniori și legitimarea a 270
de fetițe cu vârste cuprinse între 10 și 13 ani din 12 localități ale
județului Bistrița - Năsăud. Acest pas a venit firesc după constituirea
echipelor, echiparea completă a fiecărei jucătoare și a antrenorilor,
sprijinul dat în derularea antrenamentelor și participarea la prima ediție
a Cupei Gloria Junior organizată în noiembrie 2019.
Pentru atragerea unui număr cât mai mare de copii și tineri către
sport, Clubul Sportiv „GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud a organizat
acțiuni de promovare în școlile de pe raza județului Bistrița - Năsăud
care s-au bucurat de un real succes, fapt demonstrat prin numărul
semnificativ de copii participanți la evenimente. Proiectul de dezvoltare
a handbalului juvenil din județul Bistrița - Năsăud care crește viitoarele
campioane din handbal și sportivele pe care clubul se bazează în
următorii ani, este proiectul “Gloria Junior” :
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Astfel, 3 echipe în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv
Bistrița, 2 de la Dumitra, câte o echipă de la Sângeorz-Băi, Năsăud,
Beclean, Telciu, Lechința, Feldru, Rodna, Ilva-Mare, Teaca și Prundu
Bârgăului, cu 15 profesori și peste 300 de sportive se antrenează de mai
multe ori pe săptămână, după un program stabilit de staff-ul Clubului
Sportiv „GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud și implementat de echipe.

Avem convingerea că formarea copiilor prin sport duce la formarea
de deprinderi sănătoase care îi vor ghida și atunci când vor fi adulți.
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Handbalul determină o dezvoltare fizică, psihică și morală care nu pot fi
dobândite prin alte mijloace. S-a asigurat promovare și sprijin pentru
Liceul cu Program Sportiv în vederea atragerii tinerilor spre acest liceu
vocațional și urmarea unei cariere în domeniu sportiv.
A doua ediție a acestei întreceri, programată în perioada 20-21
martie 2020 a fost anulată din cauza situației epidemiologice
determinate de răspândirea noul Coronavirus SARS-CoV2.

În colaborare cu Liceul cu Program Sportiv Bistrița, Clubul Sportiv
„GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud va înscrie în acest sezon în campionat,
echipe de handbal feminin la toate categoriile de juniori.
- Protocol de cooperare încheiat între Clubul Sportiv “GLORIA 2018”
Bistrița-Năsăud şi Liceul cu Program Sportiv Bistrița nr. 1155 din
02.11.2020.
LOT NAȚIONAL - Clubul Sportiv ’’GLORIA 2018’’ Bistrița-Năsăud
Este știut faptul că sportivele noastre, convocate la loturile
naționale sunt simboluri în societate, acestea polarizează atenția și
interesul maselor, fiind un model al reușitei și succesului. Aceste valori
se pot transmite și celor care aspiră la statutul de sportiv de
performanță, a elevilor din școli și în special copiilor cuprinși în proiectul
’’Gloria Junior’’.
Jucătoarele Clubului Sportiv ’’GLORIA 2018’’ Bistrița-Năsăud au
participat în anul 2020 la mai multe stagii de pregătire alături de loturile
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naționale, 6 la nivel de senioare (România, Belarus, Spania) și 4 la nivel
de tineret (România).
Au primit convocari și au reprezentat România - Nicoleta Dincă,
Raluca Băcăoanu și Laura Pristăvița, au evoluat pentru Spania,
Almudena Maria Rodriguez Rodriguez și Darly Zoqbi de Paula și pentru
naționala din Belarus - Natallia Vasileuskaya și Dziyana Ilyina.
Selecții la naționala de tineret au avut Diana Șamanș, Andra
Moroianu și Miruna Pica. Alături de lotul național de tineret 2002-2003 sa pregătit și Luana Drăgunoiu (Divizia A).
Lotul național de tineret s-a pregătit în perioada 27 septembrie - 4
octombrie în municipiul Bistrița sub coordonarea antrenorilor Horațiu
Pașca și Mihaela Evi, dar și a preparatorului fizic Lucian Andreieș, toți
făcând parte din cadrul Clubului Sportiv ’’GLORIA 2018’’ Bistrița-Năsăud.

La final de an, Nicoleta Dincă și Ana Maria Măzăreanu au
reprezentat România, iar Almudena Maria Rodriguez Rodriguez a
reprezentat Spania, la Kolding, în Danemarca, acolo unde în perioada 3 30 decembrie s-a desfășurat Campionatul European de Handbal Feminin.
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ATLETISM - Clubul Sportiv ’’GLORIA 2018’’ Bistrița-Năsăud
Sportivii Daniel Rus și Alexandru Marica au obținut rezultate
notabile în anul 2020.
Daniel Rus a participat pentru România, la a 12-a ediție a
Campionatului balcanic de alergare montana și a obținut alături de
echipa de juniori 1 titlul de vicecampion balcanic. A fost aproape de o
medalie individuală, trei secunde făcând diferența între sportivul nostru
și cel de pe locul III. Atletul a participat și la Campionatul Național de
cros de la Giroc, județul Timiș, unde s-a clasat al 5-lea în proba de 6000
de metri rezervată juniorilor 1 (U20). Daniel Rus a obținut medalia de
bronz la juniori 1 masculin I în cadrul Campionatului Național de alergare
montană scurtă de la Câmpulung Moldovenesc. A alergat pe o distanță
de 6 km pe un traseu cu o diferență de nivel de aproape 800 de metri.
Sportivul Clubului Sportiv ’’GLORIA 2018’’ Bistrița-Năsăud a alergat
și în proba de 1500 de metri din cadrul Campionatului Național pentru
Seniori și Tineret U 23 de la Cluj Napoca, dar și la Campionatul Național
de Atletism juniori 1 (U20) – aceeași probă, întrecere desfășurată în
capitală. La Campionatul Național de Atletism seniori și seniori U23 s-a
clasat al 3-lea la tineret și al 8-lea la seniori în proba de 1500 de metri.
Daniel Rus a participat și la Campionatul Balcanic de Juniori 1 –
proba de 3000 de metri, dar și la Open-ul juniori U20, U18 și U16 din
București unde s-a clasat primul la 1500 de metri și a obținut calificarea
la Jocurile Balcanice Indoor din Turcia. În cadrul acestei competiții a
obținut medalia de bronz, fiind cea mai mare performanță a sa din 2020.
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Alături de colegul său, Alexandru Marica, Daniel Rus a mai participat și la
Campionatele Naționale rezervate juniorilor 1 (U20), unde s-a clasat al
6-lea la 1500 de metri și al 7-lea la 3000 de metri. Tot atunci, Alexandru
Marica a devenit vicecampion național, fiind al doilea la proba 3000 de
metri și al 10-lea în proba de 1500 de metri.

DIVERSE
Echipele de handbal feminin ale clubului nostru promovează prin
sport brandul județului Bistrița - Năsăud, purtând pe echipamentele de
joc și cele de prezentare brandul ”Poarta Transilvaniei”, jucătoarele și
clubul fiind parte a strategiei de promovare a județului Bistrița - Năsăud
în țară și străinătate.
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S-au derulat activități de sprijinire a activităților Centrului
Terapeutic pentru Copii și Familie ”Omni Center”, echipa donând un
tricou de joc cu semnăturile jucătoarelor și ale celor din staff-ul tehnic
pentru a fi scos la licitație de Latin Art Dance Studio, organizatorul unei
gale caritabile organizate în sprijinul beneficiarilor.

S-au marcat prin intermediul social media toate momentele
importante din activitatea clubului, al istoriei orașului și județului dar și
din viața sportivelor/ sportivilor și tehnicienilor noștri (operații,
recuperări, zile de naștere, onomastică, naștere copil, căsătorie).
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Clubul Sportiv "GLORIA 2018" Bistriţa-Năsăud comunică
permanent cu galeria și reprezentanții acesteia, pentru a păstra un
mediu familial între cele două părți, Peluza Albastra fiind considerată
parte a echipei CS “Gloria 2018” BN, galerie recunoscută pentru fair
play și care ne-a însoțit la toate meciurile derulate în cadrul competițiilor
interne și internaționale.

S-au organizat în perioada ianuarie – februarie concursuri pentru
suporteri în vederea promovării activității proprii clubului și echipei. S-au
oferit calendare, mingi, eșarfe și fanioane.
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Pe parcursul anului 2020 Clubul Sportiv "GLORIA 2018" BistriţaNăsăud, a dezvoltat
buna colaborare cu reprezentanții de pe
comunicare ai celorlalte cluburi din Liga 1, Federația Română de
Handbal și Federația Europeană de Handbal (EHF), relații cu mass media
locală, națională și internațională (după caz). Mii de fotografii și sute de
materiale video au însoțit materialele publicate. În parallel CS "GLORIA
2018" BN a asigurat pentru Federația Română de Handbal și Federația
Europeană de Handbal (EHF) livescores pentru partidele de pe teren
propriu, dar și celelalte cerințe legate de promovare, organizare și
marketing.
Au fost promovate foto-video antrenamentele ambelor echipe de
handbal și a sportivilor secției de atletism, dar și prezența lor la
competiții, inclusiv rezultatele acestora. Înainte de fiecare competiție au
fost postate declarații și fotografii de promovare.
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Au fost promovate prezențele reprezentanților clubului în
studiourile TV (DottoTV, ASTV, BaladaTV, Ardeal TV), a celor de radio,
dar și în presa scrisă și cea online, intermediată legatura cu mass media
locală, regională, națională și internațională ( în cazul EHF), dar și cu
Federația Română de Handbal.

Au fost promovate toate deplasările suporterilor și galeriei –
”Peluza Albastră” atât în țară (meciuri din Liga Florilor MOL) cât și în
străinătate (meciuri din cadrul Cupei EHF).
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S-au promovat toate competițiile și momentele importante prin
intermediul:
site-ului - www.gloria2018.ro
pagina de Facebook: https://www.facebook.com/CSGloria2018,
pagina de Instagram - https://www.instagram.com/csgloria2018/
pagina de Twitter - https://twitter.com/Gloria2018BN
pagina de YouTube - https://bit.ly/3ffC2f2 , dar și prin al presei locale,
regionale, naționale și internaționale.

În anul 2020 au fost asigurate la parametri optimi condiţiile de
pregătire, cazare, alimentaţie, recuperare, echipament sportiv şi de
antrenament.
Valorile instituţionale care se aplică în cadrul clubului sportiv
sunt:
- integritatea, prin aplicarea unor standarde înalte ale eticii
profesionale, accesibilitatea şi transparenţa prin utilizarea unor
politici „la vedere";
- calitatea, prin atragerea de resurse umane cu pregătire adecvată
domeniului de activitate şi programe informatice care să faciliteze
desfăşurarea activităţilor şi nu în ultimul rând lucrul în echipă, şi care
constituie un factor esenţial în realizarea activităţilor.
- un sistem modern de administrare a instituţiei si in concordanta cu
prevederile legale in vigoare.
Prin activitatea desfăşurată, Clubul Sportiv „GLORIA 2018"
Bistrița-Năsăud, își propune să devină un pilon important al sportului
pentru judeţul Bistriţa-Năsăud, urmărind aplicarea corectă a politicilor
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în domeniul sportului, prin crearea unui climat de muncă stimulativ în
vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui beneficiar al
sistemului, astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale, atât
pe plan personal, cât şi profesional.
Întreaga activitate din instituţie a fost organizată astfel încât să
se creeze în cadrul său, un mediu profesionist, la standarde
instrucţionale şi morale înalte. Contextul general actual şi direcţiile
stabilite prin legislaţia în vigoare constituie premise solide de
continuare a eforturilor pentru ca sportivii să dobândească o
pregătire sportivă adecvantă, necesară în drumul spre performanţă.
Procesul de pregatire sportivă în cadrul Clubului Sportiv
„GLORIA 2018" Bistrița-Năsăud a fost centrat pe un set de valori care
să se imprime şi să definescă profilul sportivului, în pregătirea sa
spre performanţă.

Director,
Clubul Sportiv „GLORIA 2018" Bistrița-Năsăud
Cosma Vasile Eugen
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